Fakultní mateřka škola při Pedagogické fakultě UK
Na Výšinách 3/1075, Praha 7, PSČ 170 00
Mgr. Michaela Eklová– ředitelka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu dítěte:
Údaj o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte:
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK Na Výšinách 3/1075, Praha 7
IČ: 49624415 se zkušebním pobytem na 3 měsíce od 1. 9. 2021.
*a) k pravidelné celodenní docházce
*b) k pravidelné polodenní docházce
Zákonní zástupci se spolu dohodli, že mateřská škola bude jednat o přijetí dítěte se
zákonným zástupcem:
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Datum narození zákonného zástupce dítěte:
Doručovací adresa:
Telefonní kontakt:
ID datové schránky /fyzické osoby – zákonného zástupce dítěte/:
Údaj o předchozím vzdělávání dítěte:
Další informace /např. MŠ navštěvuje starší sourozenec/:
Oznamuji, že podávám současně žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do druhé
mateřské školy zřizované MČ Praha 7 a uvádím v obou žádostech stejné preferenční pořadí
MŠ pro přijetí dítěte takto:
1. (preferovaná MŠ) ….............................................
3. …...........................................................................

2. .........................................................
4. .........................................................

Informace o zpracování osobních údajů
Mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických a jiných vyšetření, popř. úrazové
pojištění. Další informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány v souladu ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č.
2016/679 (dále jen „GDPR“) je uvedena na www.msnavysinach.cz

V Praze dne ………………….
…………………………………......................
Podpis zákonného zástupce dítěte
Příloha: Evidenční list dítěte

*/ nehodící se škrtněte
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Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:









zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2016 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání;
k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od
tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a
ŠVP / § 4 a 5 školského zákona/;
přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. starší děti pěti let od 1. 9.
2021) a dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého, třetího roku věku,
pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu Praha
7;
při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se nevztahuje na dítě, pro které bude
předškolní vzdělávání povinné;
k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci;
k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou, občany EU, ani jejich rodinní příslušníci,
pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90dnů, popř. jsou osobami oprávněnými
pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli
o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany;

K žádosti je nezbytné doložit:
1)
2)
3)

doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tento doklad nemusí předkládat dítě, které před začátkem školního roku
dovrší pěti let;
písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření;
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného
zástupce dítěte, který není státním občanem ČR;
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Kritéria pro přijímání dětí:
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce:
Kritéria:

Bodové ohodnocení:

Trvalý pobyt dítěte

MČ Praha 7

14 bodů

Věk dítěte

5 let
Děti narozené od 1. 9.2015 do 31. 8.2016
4 roky
Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
3 roky
Děti narozené od 1. 9.2017 do 31. 12. 2017
3 roky
Děti narozené od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
3 roky
Děti narozené od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018
2 roky
Děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018
Celodenní docházka do MŠ

12 bodů

Polodenní docházka do MŠ

0 bodů

10 bodů
6 bodů
5 bodů
4 body
0 bodů
2 body

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle výše uvedených kritérií. Při
shodném bodovém ohodnocení více dětmi má přednost dítě starší. O přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9
rozhodne ředitelka na základě vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě také registrujícího lékaře.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí ve smyslu § 44,odst. 1 zákona
č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci
Podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " s. ř.") má účastník
právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Má právo vyjádřit
v řízení své stanovisko. Pokud o to požádá, poskytne mu správní orgán informace o řízení (§ 36 odst. 1 s. ř.). Do
spisu je možné za podmínek § 38 s. ř. nahlížet.
………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte

Žádost byla doručena dne:…………………….. bude evidována pod registračním číslem:………………..……
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