
 

Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, tel.: 354 432 802, IČO: 70987301  

e-mail: msbezrucova@volny.cz, www.msbezrucova.cz 

 

 

 

ŽÁDOST  
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od……………...……….(den, měsíc, rok) 

 
Údaje o dítěti:  

Jméno ………………….………………………. 

  

Příjmení ..................................…………………  

 

Bydliště: ..................…………………………………………………………………………..………....................... 

 

Datum narození: .................….......................         

 

 

Pokud dítě není zdrávo, popř. vyžaduje speciální péči, uveďte tuto skutečnost: .................………......….... ……… 

 

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

 

Případná sdělení rodičů pro správní řízení (zaměstnání rodičů, MD, nástup do zaměstnání, rodinné  

 

poměry) ……………………………………………………………………………………………………........... 

 

Sourozenci (jméno, datum narození): ………………………………………………………………………………. 

 

Sourozenci docházející do MŠ Bezručova: ………………………………………………………………………… 

 

Údaje o zákonných zástupcích dítěte: 

Matka:      Otec:   

Jméno a příjmení:.....................……..…….…… Jméno a příjmení: ....................…………….…………   

 

Adresa: ................................…..……………..…  Adresa: ..........................……………………………… 

 

Telefon: ……………………………   Telefon: ……………………………… 

 

 

Informace důležité v době zápisu 
 

Kritéria při přijímání dětí: 

 
Přednostně se přijímají pětileté, čtyřleté a tříleté děti pocházející ze spádového obvodu naší mateřské školy 

(§ 34 odst. 3 zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).  

   
Kritéria jsou posuzována k 1. září 2019 

 věk dítěte 5 let – spádový obvod    10 bodů 

 věk dítěte 4 roky – spádový obvod      8 bodů 

 věk dítěte 3 roky – spádový obvod      7 bodů 

 věk dítěte 3 roky – nespádový obvod                  5 bodů 

 věk dítěte 4 roky – nespádový obvod                  4 body 

 věk dítěte 2 roky        3 body 

 věk dítěte 5 let – nespádový obvod      2 body  

 sourozenci dítěte docházejícího do MŠ Bezručova      1 bod 

V případě rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte a spádovost. 

mailto:msbezrucova@volny.cz


Postup při rozhodování: 

 dodatečně vyžádané podklady žadatel přinese do 20. 5. 2019, 

 21. 5. 2019 v době mezi 9.00 – 11.30 hod má žadatel možnost nahlédnout a vyjádřit se ke spisu*, 

 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů  

pod přiděleným registračním číslem, které žadatel obdrží při zápisu, na vstupních dveřích 

do mateřské školy a na webových stránkách školy 6. 6. 2019, 

 na vyžádání bude vydána kopie „Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy“. 

 „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ bude možné vyzvednout v ředitelně mateřské školy 6. 6. 2019 

v době od 9.00 do 11.00 hod.  

*v případě, že Vám nevyhovuje zvolený termín, lze telefonicky domluvit jiný 

 

Další ujednání: 

 Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním řádu, přístupném v šatnách 

u každé třídy a na webových stránkách školy. 

 Mateřská škola přijímá všechny děti bez jakékoli diskriminace, každému dítěti učitelka věnuje pozornost 

a pomoc, kterou potřebuje. 

 Rodiče jsou srozuměni s požadavkem, že dítě musí být schopno zachovávat hygienu. 

 Tato žádost se vztahuje i k účasti dítěte na školním stravování. 

 V případě žádosti jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání 

dítěte nebo vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní 

docházky) je zákonný zástupce dítěte povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. 5. 2019. 

  
Výše uvedené povinné osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovávají Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, jakož 

i zřizovatel mateřské školy, jako správci osobních údajů, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností 

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Školský zákon“) a dle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem:                          

- organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání dle § 34 Školského zákona; 

- kontrolu plnění povinného předškolního vzdělávání dle § 34a Školského zákona; 

- vyhodnocení příjímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě zákonných kritérií a kritérií stanovených 

ředitelkou mateřské školy. 

V případě přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, budou údaje Vašeho dítěte dále zpracovávány za účelem: 

- vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona; 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole ve smyslu § 29 Školského zákona; 

- zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož 

i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání. 

Příjemci osobních údajů jsou v omezeném rozsahu rovněž ředitelé spádové mateřské školy (pokud není Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, 

spádovou školou Vašeho dítěte). 

Údaje pro účely přijímacího řízení budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. V případě přijetí Vašeho dítěte budou údaje v rozsahu 

povinném pro vedení školní matriky zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte. Po skončení výběrového řízení, resp. po skončení 

školní docházky Vašeho dítěte, budou údaje dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád 

(k dispozici u vedení školy).  

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou 

zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte do mateřské školy a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu 

s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo 

požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud 

taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností mateřské školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou 

tyto povinnosti popsány výše. 

 
 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte) svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé,  

o svých právech byl poučen a všemu plně porozuměl. 

 

 

datum: …………………………….…                                   ………………………………………………. 

podpis obou rodičů 

 

 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                                   ředitelka mateřské školy  


