
 
 

Datum podání1):   Spis.zn.: MŠKře-SŘ/      /2023 

Reg. číslo: /2023 Č.j. MŠKře-SŘ/      /2023       
1)vyplní škola 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Účastník řízení (dítě) 

jméno a příjmení:  

datum a místo narození:  

místo trvalého pobytu/ 
cizinci místo pobytu2) 

 

2) občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20  školského zákona 
 

zastoupený/á zákonným zástupcem3) 

jméno, příjmení, titul:  

Telefon:4) ID datové schránky:4) e-mail:4) 

místo trvalého pobytu/ 
cizinci místo pobytu 

 

přesná adresa k doručování písemností v rámci správního řízení, je-li jiná než trvalý pobyt: 

 

3)pokud zákonného zástupce zastupuje při podání jiná osoba, přiloží k žádosti úředně ověřené 
zplnomocnění k zastupování zákonného zástupce/zástupců dítěte ve správním řízení ve věci přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
4)nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním  pro účel zefektivnění 
komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení. 

 

žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236  

od 1. 9. školního  roku 2023/2024.  

 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
 

1. Ředitelka Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 stanovila následující 
kritéria, podle nichž bude na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů postupovat při rozhodování, 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 přijímaných dětí. 
 
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6ti  let. Dítě mladší 3 
let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 
31. 8. 2023, je od počátku školního roku 2023/24 do zahájení povinné školní docházky 
předškolní vzdělávání povinné. 



 
 

 
3. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení  § 34 odst. 
5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání 
povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno. 
 
4. Při přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka vychází ředitelka z kritérií, uvedených 
v následující tabulce 

Děti s trvalým 
pobytem*) na 
území obce, která 
MŠ zřizuje  

ve spádovém obvodu 
MŠ dle věku k 31. 8. 
2023 

5 let  a starší s povinnou 
docházkou 

10 bodů 

4 roky  6 bodů 

3 roky  5 bodů 

mimo spádový obvod 
MŠ dle věku k 31. 8. 
2023 

5 let a starší s povinnou docházkou 3 bodů 

4 roky 2 body 

3 roky 1 bod 

Ostatní  0 bodů 

*) cizinci místem pobytu 
a dále § 2 odst. 3, 5 a 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
6. Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle 
jednotlivých kritérií. Přednostně bude přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového 
hodnocení (přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu). V případě 
rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se poté přihlédne k věku dítěte tak, že 
k předškolnímu vzdělávání bude přednostně  přijato  dítě věkově starší. 
 
7. Předpokládaný počet volných míst:  20 

 

 
 
 
Prohlášení  zákonného  zástupce dítěte: 
1) v rámci tohoto přijímacího řízení jednám v záležitostech dítěte v souladu s §  876 odst. 3 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a provádím všechny úkony, s ním spojené, ve shodě 

s druhým zákonným zástupcem dítěte, 

2) před podáním žádosti jsem se seznámil/a s podmínkami pro podávání žádostí a kritérii pro 

přijímání dětí a beru na vědomí, že podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 je zahájeno správní řízení v dané věci, 

3) veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou pravdivé a úplné. 

 

 

 

 

Datum: ……………………………                        Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………… 


