Mateřská škola,okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedachlebice č.282, PSČ:687 12
tel: 572 587 770, e-mail: ms.nedachlebice@seznam.cz,

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEDACHLEBICE, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
od školního roku 2021/2022 /od 1.9.2021/
Registrační číslo žádosti: ………………………………………….
(přidělené žadateli dle § 183, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

Číslo jednací :

Žadatel ( přihlašované dítě):
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození :
Adresa trvalého pobytu:
Bydliště/pokud se liší od trvalého pobytu/:

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Adresa pro doručování
písemností:
Kontaktní údaje:

e-mail:
ID stránky:

telefon:

Doplňující údaje (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s ředitelkou):
Např. zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod…

Pro případ, že počet žádostí o přijetí pro školní rok 2021/2022 převýší počet volných míst,
stanovuje ředitelka Mateřské školy Nedachlebice tato kritéria:

KRITÉRIA:
1. Trvalý pobyt dítěte v Nedachlebicích/spádovost/ a
dosažení věku dítěte 3 let k 31.8.2021
2. Věk dítěte: 5 let dosažených k 31.8.2021/poslední rok
před zahájením povinné školní docházky/
4 roky dosažené k 31.8. 2021
3 roky dosažené k 31.8. 2021
2 roky dosažené k 31.8. 2021
3. Bydliště dítěte v Nedachlebicích

POČET
BODŮ:
10
8
5
4
1
1

Každému žadateli-dítěti budou přiděleny body za dosažená
kritéria, žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni
podle data narození /od nejstaršího po nejmladší/.
„O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více
vadami nebo autismem) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího lékaře" 561/2004 Sb., školský zákon.

Prohlašuji, že jsem byl/a/ seznámena s podmínkami přijetí do MŠ a údaje, které jsem uvedl/a/
v žádosti, jsou pravdivé. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a/ s kritérii pro přijetí dítěte do mateřské
školy Nedachlebice na škol.rok 2021/2022.



MŠ je správcem osobních údajů, bude s nimi nakládat výhradně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,o
ochraně osobních údajů v platném znění. /Informace o zpracovávání osobních údajů naleznete na web.
stránkách Obce Nedachlebice-/GDPR/
§ 876 odst.3 občanského zákoníku:jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je
v dobré víře,má se za to,že jedná se souhlasem druhého rodiče.

V Nedachlebicích dne: ……………
Podpis zákonného zástupce dítěte:……………......................

Přijímání vyplněných žádostí v případě osobního předání
v Mateřské škole Nedachlebice dne : 5. 5. 2021
…………………………………………….
Žádost za MŠ převzala (datum, podpis)

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
v souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
a podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(v případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŇUJTE!)
………………………………………….
Jméno a příjmení dítěte

……………………………………………..
Datum narození

Dítě :
☐ JE řádně očkované
☐ NENÍ řádně očkované, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci
☐ NENÍ řádně očkované z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví.

V……………………………

Razítko a podpis lékaře:

dne: …………….

