Registrační kód P/MŠ -

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
RODIČE DÍTĚTE/ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE/:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ MATKY
MÍSTO POBYTU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ OTCE
MÍSTO POBYTU

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

DATUM NAROZENÍ:

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU
VČETNĚ PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Puclice, okres Domažlice, příspěvková organizace,
ve školním roce 2021/2022

Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy:
POŽADOVANÁ DÉLKA DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: /ZAŠKRTNĚTE/
○ omezená docházka

○ omezená docházka
polodenní

○ celodenní docházka

jiný druh docházky:………………..
Odůvodnění žádosti:

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.
……………………………………/……………………………...………….......................................................
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ
…………………………………………………………………………………………………………………
telefon, elektronická adresa

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1.

2.

Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 a 3 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., 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.


Možnost vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí bude dána dne 28.5.2021 - po předchozí telefonické domluvě.

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Podmínky:
1. Přijímací řízení do Mateřské školy, Puclice, okres Domažlice, příspěvková organizace (dále
jen MŠ) pro školní rok 2021/2022 je určeno dětem předškolního věku od 2 do 6 let věku.
Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.

2. Žádost společně s evidenčním listem, řádně vyplněné ve všech kolonkách, je nutné
odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy.
Kritéria:
Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Puclice a děti s místem
trvalého pobytu v obci spadající pod obec Puclice, které dosáhnou nejpozději k 31. 8.
2021 tří let.
Děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity
školy dle těchto kritérií:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, v souladu s § 34
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Děti, které mají sourozence v MŠ, přihlášené k celodenní docházce.
3. Dítě nebylo přijato v minulosti z důvodu naplnění kapacity MŠ
4. Děti z ostatních obcí přihlášené k celodenní docházce dle uvedených kriterií 1 – 3
5. Děti přihlášené k omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím
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.
S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.

V ….…........... dne: ………..

…………………………………………………………………………
podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

Přijetí x Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vydáno rozhodnutí číslo ……………………………

………………………………..
ředitelka mateřské školy Puclice,
okres Domažlice, příspěvková organizace

