
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
od školního roku 2021 / 2022 
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, 
příspěvková organizace 
 

Registrační číslo žádosti: / doplní škola po obdržení přihlášky / 

ŽADATEL (DÍTĚ): 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Státní občanství:                                                         Mateřský jazyk: 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE: 

                                               MATKA                                                     OTEC 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Telefon: 

SPOLEČNÝ ZMOCNĚNEC: 

Zákonní zástupci si zvolili tohoto společného zmocněnce pro doručování písemností 

(jeden ze zákonných zástupců dle §31 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění): 

Jméno a příjmení: 

Doručovací adresa: 

Telefon:*                                                              Funkční  e-mail*: 

*Vyplnění všech údajů je povinné, na e-mail budou zaslány mj. výsledky přijímacího řízení. 

SOUROZENCI ŽADATELE (DÍTĚTE), kteří jsou v dané MŠ přijatí a budou se zde 
vzdělávat ve školním roce 2021/22 

1. Jméno                                                                                              rok nar.: 

2. Jméno                                                                                              rok nar.: 

3.Jméno                                                                                               rok nar.: 

 
 
 
 
 
 
 
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE: 



 
V souladu s §34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a §50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola, s 
výjimkou zařízení, do nichž je docházka povinná,  přijmout pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 
Dítě je očkováno dle zákona:                                                  ANO    -         NE 
Nebylo očkováno z důvodu trvalé kontraindikace:      ANO      -       NE 
Dítě je proti nákaze imunní:                                                   ANO     -         NE 

 
Vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte: 
    je zdrávo, bez zvláštních omezení 
   má zdravotní omezení, potíže: 

   vyžaduje zvláštní režim: 
   pravidelně užívá léky apod.: 

 
Datum:                                         Razítko a podpis lékaře: 
 
 
 
 
Doplňující údaje: (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce) např. okolnosti, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 
 
 

 
 

 
Na výzvu je zákonný zástupce povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§36, odst. 4 
zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) apod. 
S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 
Dítě musí být očkováno dle zákona a rodiče tuto skutečnost prokážou 
potvrzením lékaře. 

Zákonný zástupce doloží trvalé bydliště občanským průkazem, bude 
provedena kontrola trvalého bydliště dítěte v evidenci občanů obce. 

 Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím. 

 



Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 9. 2021 má mateřská škola dle vyhlášky 14/2005 Sb. o 
mateřské škole ve znění pozdějších předpisů a zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů kapacitu 64 dětí, / I. třída 22 dětí, II. třída 22 
dětí, III. třída 20 dětí/ budou při zápisu na školní rok 2021 - 2022 uplatňována následující 
kritéria přijetí dětí: 

1. Děti, které budou ve školním roce 2021 - 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání a 
jsou ze spádového území školy, tj. občané Velkého Ořechova a občané obcí, která má 
s Velkým Ořechovem uzavřenu smlouvu o školském spádovém obvodu, tyto děti mají nárok 
na přednostní přijetí dle školského zákona, z ostatních obcí budou tyto děti přijaty po 
čestném písemném prohlášení rodičů o tom, že povinné školní vzdělávání bude dítě plnit ve 
Základní škole Velký Ořechov. 

2. Děti spádového území, tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s 
Velkým Ořechovem uzavřenu smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 1. 9. 2021 
dosáhnou věku tří let a starší, tyto děti mají dle výše uvedené vyhlášky nárok na přednostní 
přijetí, při naplnění kapacity budou děti přijímány dle data narození od nejstaršího po 
nejmladší. 

3. Děti občanů ostatních obcí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku tří let od nejstaršího 
po nejmladší do počtu 21 v I. a II. třídě., že v I. a II. třídě bude zařazeno 21 dětí straších tří let 
a pouze vždy jedno dítě mladší tří let ze spádového území Velkého Ořechova a to z důvodu 
plnění § 2 odst. 7 vyhlášky 14/2005Sb. o mateřských školách. Tyto děti nemají nárok na 
přednostní přijetí, budou však přijímány na volná místa do počtu 21 dětí v 1. a 2. třídě. 

4. Děti spádového území, tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s 
Velkým Ořechovem uzavřenou smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 31. 8. 2021 
dosáhnou věku dvou let a budou splňovat požadavky na vzdělávání podle rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání. Děti mladší tří let budou v případě volné 
kapacity mateřské školy přijaty pouze dvě děti dle data narození, tj. od nejdříve narozeného 
po nejpozději narozeného. Přijaté dítě musí splňovat nároky na vzdělávání podle Rámcového 
programu předškolního vzdělávání. V I. a II. třídě bude zařazeno 21 dětí straších tří let a 
pouze vždy jedno dítě mladší tří let ze spádového území Velkého Ořechova a to z důvodu 
plnění § 2 odst. 7 vyhlášky 14/2005Sb. o mateřských školách do povoleného počtu 22 dětí ve 
třídě. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s kritérii přijetí pro přijetí dítěte. 

Podpis zákonných zástupců žadatele: …....................................................................... 

Jedná- li jeden z rodičů v záležitosti dítěte vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za 
to, že jedná se souhlasem druhého rodiče( § 187 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění). 

 



Ve Velkém Ořechově dne:  ….................. 

 

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

                                                                          Žádost za MŠ ověřila: 

 


