
     ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Žádost číslo :                                                                                                          Č:j.:          2022 

Rodiče dítěte/zákonní zástupci: 
Jméno a příjmení matky: 
 
Jméno a příjmení otce: 
 
                                 ŽÁDAJÍ  O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE 
Jméno a příjmení dítěte:                                                                
 
Datum narození: 
 
Místo pobytu včetně PSČ: 
 
   
                                        k předškolnímu vzdělávání do 
             MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE, OKRES PLZEŇ-JIH, 
                                  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
                                      ve školním roce 2022 / 2023 
 
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení 
a pro doručování písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
………………………………………/………………………………………………… 
jméno a příjmení                                               adresa pro doručování písemností včetně PSČ 
 
     telefon:……………………..                            el. adresa……………………………. 
Zákonní zástupci berou na vědomí a souhlsí že: 
1. Škola zpracovává a eviduje osobní citlivé údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (škol. zákon),ve znění pozdějších předpisů, za účelem vedení školní matriky školy, 
pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a školní jídelny. 

Při vedení školní dokumentace postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti  s nařízením 
EU 2016/679 – GDPR, který představuje právní rámec ochrany osobních údajů.                                        

 2.   Podle § 35 odst.1 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy 
ukončit docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do 
mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, nebo pokud zákonní 
zástupci v žádosti uvedli nepravdivé údaje a uvedli tím ředitelku v omyl, který měl vliv na rozhodnutí o 
přijetí dítěte k docházce.    
Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 
(§ 34 odst.3 šk. zákona) .   
 

Zákonní zástupci prohlašují, že byli ve smyslu § 36 odst. 3. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí 
o přijetí dítěte do mateřské školy, a to s : 
1.  Podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 
2.  Kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy. 
3.  Školním řádem MŠ Kasejovice a zavazují se školní řád dodržovat. 



PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ      
                                       VE ŠKOLNÍM ROCE  2022/ 2023 

        Ředitelka Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace, Kasejovice 106, 
stanovila následující podmínky a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na 
základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, kdy počet žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 
Podmínky:                                                                                                             

1. Přijímací řízení do Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové       
organizace pro školní rok 2022/2023 je určeno dětem předškolního věku zpravidla 
od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí 
do mateřské školy právní nárok. Případné výjimky je nutné osobně domluvit 
s ředitelkou školy (děti, pokud již dokáží udržovat čistotu a hygienu,/nemají 
pleny,/je dostatečně vyspělé, aby zvládlo denní program MŠ. 

         2.   Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
               splnění povinnosti podrobit se stanovenýn pravidelným očkováním, nebo mít 
               doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro 
                trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 
                předškolní vzdělávání.                                                          
         3.   Žádost společně s přihláškou, evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně 
               vyplněné ve všech kolonkách a podepsané zákonnými zástupci, je nutné odevzdat 
               zpět do mateřské školy v dohodnutém termínu určeném ředitelkou školy. 

      Čas odevzdání není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. 
       Kritéria:                                                                                                                           
          Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
          docházky, s odkladem školní docházky, s trvalým pobytem v Kasejovicích 
          a spádovém obvodu města Kasejovice. Následně pak z jiných obcí. 
          U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího. 
          1.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem 
               školní docházky s trvalým pobytem v Kasejovicích a spádovém obvodu, v souladu 
               s § 34 odst. 4 zákon č. 561/2004 Sb.školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
               Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. 2022 pěti let. 
          2.   Děti, které před začátkem školního roku od 1. 9. 2022 dosáhnou nejméně 4 roku 
věku a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu města Kasejovice. 
         3.  Děti, které před začátkem školního roku od 1. 9. 2022 dosáhnou nejméně 3 roku 
                  věku a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu města Kasejovice. 

 4.  Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod města Kasejovice, dle věku 
      od nejstaršího. 

          5.  Děti mladší ( pokud již dokáží udržovat hygienu, nemají pleny.)Pouze po dohodě s 
               ředitelkou školy. 
Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, 
bude posuzován jako zákonný zástupce na dalším místě. 
Projednáno a schváleno na pedagogické radě.                                V Kasejovicích   12. 4. 2022 
                                                                                                                                                         
Podpisy obou rodičů/zákonných zástupců  :   matky, otce...........................................................                         
                                                                                         
 
Ředitelka mateřské školy :         Ledvinová Ivana      
 
Přiděleno registrační číslo :                                   ….................................................................                         


