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

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín 
 

 
ŠKOLNÍ ROK  

2021/2022 
 

Registrační číslo 
 

 

 

Dítě  
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Státní občanství  
Bydliště (místo pobytu)   
 

Žadatel 
O přijetí žádají rodiče, případně jiný zákonný zástupce. Zákonní zástupci dítěte se shodli, že záležitosti ve 
věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat*:                 
Jméno a příjmení zákonného zástupce  
Bydliště (místo pobytu)  
Doručovací adresa   
Kontaktní údaje (telefon popř. email)  
 

Sourozenci dítěte, kteří již MŠ navštěvují a budou se v MŠ vzdělávat i ve škol. roce 2021/2022: 
Jméno a příjmení 1. 2. 
Datum narození   
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
Dítě má stanoveno podpůrného opatření  

o Ano – stupeň podpůrného opatření .............(uveďte) 

o Ne 
 
Zdravotní a jiné obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (uveďte) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 

*Na základě zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.89/2012 Sb., zákon 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci dítěte právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke 
kterým není právně způsobilé. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho 
zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden 
ze zákonných zástupců dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců dítěte v záležitosti 
dítěte sám vůči třetí osobě (škole), má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce dítěte. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, popřípadě oprávnění k pobytu 
na území ČR  
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POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 

(součást žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) 

Dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., 
školský zákon, obojí ve znění pozdějších předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání do předškolního 
zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Jméno a příjmení dítěte  
Datum narození  

 

Dítě  

o JE řádně očkované 

o NENÍ řádně očkované, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci 

o NENÍ řádně očkované z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví 

 

.........................................................                                                  ......................................................... 
                        datum                                                                                    razítko a podpis lékaře 
 
 
 
 

Dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., 
školský zákon, obojí ve znění pozdějších předpisů, bude dítě s povinnou předškolní docházkou 
k předškolnímu vzdělávání přijato i bez řádného očkování. Zákonný zástupce pouze mateřskou školu 
informuje, výše uvedené potvrzení nedokládá. 

Dítě  

o JE řádně očkované 

o NENÍ řádně očkované, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci 

o NENÍ řádně očkované z jiných důvodů 
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Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato 
kritéria, dle kterých bude rozhodovat: 
 

KRITÉRIA POČET BODŮ 
1. Věk dítěte           

 5 let dosažených k 31.8.2021 dítě přijato 
 4 roky dosažené k 31.8.2021 3 
 3 roky dosažené k 31.8.2021 2 
 2 roky dosažené k 31.8.2021 1 

2. Spádová škola 2 
3. Nespádová škola, ale bydliště (trvalý pobyt)  v Halenkově 2 
4. Sourozenec, který již MŠ navštěvuje a bude se v MŠ vzdělávat i ve šk. roce 2021/2022: 1 
 
POSTUP VYHODNOCENÍ: Každému dítěti budou přiděleny body dle daných kritérií; podle počtu přidělených bodů bude 
stanoveno pořadí žadatelů; žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od 
nejstaršího po nejmladší). 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně věku 2 let do 31. 8. 
2021 

O přijetí/nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti 
kterému se může dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 15 dnů odvolat. 

Dle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí 
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě 
(ve škole a na vývěsní nástěnce MŠ před COOP Jednotou v Halenkově). 

Prohlášení zákonného zástupce 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.  

Souhlasím, aby Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín evidovala uvedené osobní údaje a ostatní citlivé údaje ve 
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v planém znění a zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení GDPR, pro účely vedení povinné 
dokumentace školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období 
předškolní docházky dítěte do této školy a na stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. 

 

Podpis zákonného zástupce: .....................................................                       Žádost za MŠ převzala: 

V ......................................dne: .....................................................                      Ivana Bátlová, ředitelka 

 
Vyplňuje škola 
 

Dosažený počet bodů: 
Dítě k předškolnímu vzdělávání 

o přijato 

o nepřijato 
 

 

 

 

 

 
razítko mateřské školy 


