ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zákonní zástupci dítěte :

matka:

otec:

Jméno a příjmení :

……………………………… …..……………………………...

Datum narození:

………………………………. ..………………………………....

Trvalé bydliště:

………………………………. ……………………………….......
………………………………. .....………………………………..

Telefon:

................................................ ......................................................

Korespondenční adresa:
………………………….……
(Nevyplňujte, pokud je stejná jako trvalé bydliště)

..………………………………...

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení:

………………………………………………………….

Datum narození:

………………………………………………………….

Trvalé bydliště:

………………………………………………………….

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvkové
organizaci, Osek 16, 338 21 ve školním roce ……………………………
Datum nástupu k předškolnímu vzdělávání: …………………………………..

□ omezená docházka

□ celodenní docházka

nejvýše 46 hodin v měsíci u dětí do 2 let věku

děti od 2 let věku

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu s § 20
a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
……………………………………/……………………………...……… telefon: ………………….
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ pokud se liší od adresy trvalého
Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1.

2.

Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, slouží údaje pro potřeby školy a jsou
náležitě chráněny.
Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., 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.

Zákonní zástupci 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:
1.
2.

S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. (na druhé straně)
S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy. (na druhé straně)

V …………..…. dne………………

Podpisy obou zákonných zástupců:
…………………………………………
………………………………………....

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky:
1. Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres
Rokycany, příspěvkové organizace je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let
věku.
2. Žádost společně s evidenčním listem je nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném
ředitelkou školy.

Kritéria:
Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Kritérium
1.

2.

děti předškolního věku

děti s trvalým bydlištěm v obci Osek ve věku od
3 do 5 let hlásící se na celodenní docházku*

3.

děti ze sousedních obcí ve věku od 3 do 5 let

4.

děti ve věku od 2 let s trvalým pobytem v obci
Osek

Bodové
ohodnocení
Přednostní přijetí
dle § 34 odst. 4
školského zákona
pětileté

5

čtyřleté

4

tříleté

3
2
1

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo
pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

