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                                                 Založeno ve spisu č.                                      /2020 
 

Ž Á D O S T 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  od 1.9.2020 

1) Údaje o dítěti 

Údaje o dítěti 

Jméno  

Příjmení  

Rodné číslo  *  

Státní občanství  **  

Místo trvalého pobytu (podle Vašeho obč. 
průkazu nebo podle povolení k pobytu) 

 

Adresa současného bydliště, pokud se liší 
od adresy trvalého pobytu 

 

Zdravotní postižení  

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání (operace, alergie, 
dieta, podávání léků, vyšší nemocnost,..) 

 

 
* Rodné číslo dítěte bude mateřská škola užívat výhradně podle nařízení zákona. Jiné užití je nepřípustné. 
** U dětí (rodičů) s cizím státním občanstvím doložte doklad o přechodném či trvalém pobytu. 

 
 
 
3) Sociální aspekty docházky do MŠ 
 

Předpokládaná docházka do MŠ  
denně  -  občas  -  celodenně -  jen dopoledne 
 
        (upřednostňujeme přijetí dítěte s celodenní docházkou) 

Docházelo již dítě do jeslí, mateřské školy, 
bylo soukromě hlídáno (nepovinný údaj) 

 

Pokud mělo dítě problémy, čeho se týkaly 
(nepovinný údaj) 

 

Jména sourozenců a ročník jejich narození 
(nepovinný údaj) 

 



 
 
 
 
 

4) Údaje o zákonném zástupci dítěte, který žádá o umístění dítěte v mateřské škole 
(1 zákonný zástupce) 

  

Údaje o zákonném   
zástupci dítěte 

Jméno a příjmení 
 

Místo trvalého pobytu   
(podle OP) 

 

Adresa pro doručování   
písemností  
(aktuální bydliště) 

 

Telefonní kontakt  

Email  

Zaměstnání, telefon 
 

  
 
5) Kriteria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

1. potvrzení lékaře o vhodném zdravotním stavu a úplném očkování 
2. trvalé bydliště v obci Tetín (dítě) 
3. děti v posledním ročníku mateřské školy  
4. přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce do MŠ 
5. sourozenec již navštěvuje MŠ nebo ZŠ Tetín 
6. děti zaměstnanců MŠ a ZŠ Tetín 
7. další závažné důvody 

 
 

U samoživitelů doložte svěření dítěte do péče kopií soudního rozhodnutí nebo do MŠ  
přineste originál k ověření. 

 
 
Výzva k vyjádření:  
 
Před rozhodnutím o Vaší žádosti máte možnost se ke spisu vyjádřit dne 28.5.2019, popřípadě máte možnost 
doložit další potřebné údaje. 
 
 
6) Podmínky docházky dítěte do mateřské školy 
 
Veškeré podmínky jsou uvedeny ve školním řádu, včetně práv a povinností jak zákonných zástupců, tak 
mateřské školy. Nejdůležitější jsou: 
 



▪ neprodleně oznamovat každou změnu oproti údajům v této žádosti – popř. evidenčním listu (změny 
bydliště, zdravotního stavu dítěte + doporučení lékaře, změnu telefonních čísel, apod.) 

▪ nenarušovat provoz MŠ (týká se i včasné úhrady plateb, předávání a omlouvání dítěte,...) 
▪ do MŠ přivádět dítě zdravé, učitelka může vyžadovat doklad od lékaře 
▪ obě strany jsou vázány aktivní spoluprací na výchově a vzdělávání dítěte 

 
 
 

7) Další ujednání 
 
Žádost o přijetí je třeba odevzdat vyplněnou do mateřské školy nejpozději do 21.5.2020 do 16,00 hodin, 
aby mohlo být zahájeno správní řízení.  
 
Rodiče berou na vědomí nutnost projednat školní úraz v den, kdy k němu došlo. 
Zákonní zástupci souhlasí se zveřejňováním běžných fotografií dětí z činnosti školy na jejích internetových 
stránkách a propagačních materiálech. Tento souhlas mohou kdykoli písemně odvolat. 
 
 
 
 
 
 
V................................ dne:............................ Podpis rodiče: ........................................... 

                                  (zákonného zástupce) 


