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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

v období hlavních letních prázdnin  

 

 od  …………………….. do ………………………. 

 
Č.j.  

ŽADATEL (DÍTĚ): 

Jméno a příjmení:  
 

Datum narození:  
Místo trvalého pobytu:  
Bydliště:  

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE: 

                 MATKA                    OTEC 

Jméno a příjmení:  
 

 

Místo trvalého 
pobytu: 

 
 

 

Bydliště:  
 

 

 

SPOLEČNÝ ZMOCNĚNEC (otec nebo matka): 

Výše uvedení zákonní zástupci si dohodli, že při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude dítě dále zastupovat jen 
níže uvedený zákonný zástupce (jeden ze zákonných zástupců dle §31 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění): 

Jméno a příjmení:    
Místo trvalého pobytu: 
Adresa pro doručování: 

Telefon: E-mail: 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (vyplní zákonný zástupce sám nebo ve spolupráci s ředitelem): 

Např. zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod. 

 

 

 

 

 
 
POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ:  
Potvrzení o očkování dítěte vydá kmenová mateřská škola, do které je dítě přijato ve školním roce 2021/22.  
Doloženo jako příloha. 
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Na výzvu je zákonný zástupce žadatele 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. 110/2019 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 Postup mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v období hlavních prázdnin: 

       V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na 

dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitel mateřské školy, je povinen zajistit, aby počet 

dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. 

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole v měsíci červenci 
nebo v srpnu, případně v obou měsících je stanoven na 19.května 2022 tak, aby nejpozději do 26. června 
2020 žadatel získal rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v „náhradní“ mateřské 
škole. 
 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitel tato kritéria: 

 

1.      Přijímány jsou přednostně děti, které jsou v průběhu školního roku 2020/21 zapsány v následujících 

MŠ: 

         Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace 

         Mateřská škola Zlín, Česká, příspěvková organizace 

         Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 

         Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace 

         Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace 

 

a to nejvýše na dobu, po kterou daná mateřská škola přerušila provoz. 

 

2.     Rozhoduje pořadí podaných kompletních žádostí, které je stanoveno podle věku a to od nejstaršího 

dítěte.   

Seznámil(a) jsem se s výše uvedenými informacemi, včetně postupu mateřské školy při přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání v období hlavních prázdnin a prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné  

a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím. Jsem si vědom(a) všech právních následků, pokud by údaje uvedené 

v této žádosti o přijetí dítěte byly nepravdivé. Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, 

která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 ods. 3 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v posledním znění). 

Datum              Podpis zákonného zástupce 

 

Datum přijetí kompletní žádosti:  …………………………………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………………… 

 Žádost převzal za mateřskou školu (podpis)                
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