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Přijato dne ……………………….. 

 

Spisová značka ………………….. 

 

Č. jednací ……………………….. 

 

Počet listů ………………………. 

 

Počet příloh ……………………... 

 

                                      

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Česká Třebová, U Stadionu, se sídlem  

U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová, IČ 70982295 od 01.09.2020. 

 

Jméno a příjmení dítěte                                                                                            

 

Datum narození                                                       

 

Adresa trvalého pobytu*                                                                                                                 
*
U cizinců se uvede trvalý či přechodný pobyt. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu 

ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. U cizinců se pod pojmem „adresa trvalého pobytu“ rozumí pojem „pobyt“. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  

pro přijímací řízení                                                                                                 

   

Adresa pro doručení písemností                                                                                                      

 

Kontaktní telefonní číslo
*
                                                            

* Nepovinný údaj, vhodné do žádosti uvést pro rychlejší komunikaci při případném upřesnění žádosti. 

 

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro 

budoucí dítě školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další 

informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového 

dítěte, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu dětí s přiznanými 

podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Nutno doložit. 

 
                                                                                                                                                                         
 
Jméno, příjmení sourozence, který se bude vzdělávat v Mateřské škole, Česká Třebová, U 

Stadionu ve školním roce 2020/2021
*
  

 

                                                                                              
Jedná se o nepovinný údaj, který je jedním z kritérií při rozhodování o přijetí. 

 
Přílohy žádosti: rodný list dítěte (u cizinců obdobná veřejná listina) pouze k nahlédnutí 
 

Ověřil rodný list:_____________________ (podpis) 
 

 

 

 

Reg i s tra ční  č í s l o  
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Vyjádření lékaře: 

 
1. Dítě je zdravé, způsobilé zúčastnit se předškolního vzdělávání.

**
        ANO        NE 

 

2. Potvrzuji, že dítě
**

  

 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním Hexavakcínou, 

 

b) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

           

   c) je proti nákaze imunní (nutno doložit dokladem), 

         

     d) se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

 

 
V ………………………………….. dne ………………….. 

 

         ......................................... 
** 

(nehodící se škrtněte)       Jméno, příjmení, podpis a razítko lékaře 
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Beru na vědomí, že správní orgán posuzuje předmětnou žádost dle následujících kritérií.  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

Na základě § 34 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se předškolní 

vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 

dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není -li stanoveno jinak. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením, určeným na základě 

stanovených kritérií: 

 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Věk dítěte dosažený v době 

zahájení daného školního 

roku 

Dítě dosáhlo 5 a více let ke 

dni 31.8.2020 

6   

Dítě dosáhlo 4 let ke dni 

31.8.2020 

5   

Dítě dosáhlo 3 let ke dni 

31.8.2020 

4    

Dítě dosáhne 3 let věku  

do konce příslušného 

kalendářního roku 

2    

Dítě dosáhne 2 let 1 

Trvalý pobyt dítěte
* 

Trvalý pobyt v České 

Třebové  

6 

Trvalý pobyt v obcích, které 

spadají do ORP** Česká 

Třebová bez vlastní MŠ 

4 

Trvalý pobyt v obcích ORP 

Česká Třebová s vlastní MŠ 

1 

Sladění rodinného života Sourozenec dítěte v téže MŠ 

v daném školním roce 

1 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích 
zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

** Do ORP Česká Třebová patří obce Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice.  

 

V případě rovnosti bodů bude posuzováno splnění kritérií v následném sestupném pořadí 

 trvalý pobyt dítěte v České Třebové, 

 věk dítěte, upřednostní se dítě dříve narozené 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. 

 

Poučení: 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu beru na vědomí poučení o tom, že: 

- dle § 16 odst. 4 má občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a 

dlouhodobě žije na území České republiky, před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce 

své národnostní menšiny; 

- dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje 

písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 

současně pouze jednoho zmocněnce; 

- dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a 

činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením 

prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy; 



4 

 

- dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to 

požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak; 

- dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 

ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti 

v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal;  

- dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné 

úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v 

němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 

území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele; 

- dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, 

že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a 

právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části; 

- dle § 45 odst. 4 může žadatel v řízení o žádosti zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto 

právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení 

odvolacího řízení; 

- dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 

nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady 

pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni 

při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou 

součinnost; 

- dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán 

není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci; 

- jestliže se předvolaná osoba bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání 

nedostaví, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude předvedena; 

- dle § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč tomu, kdo 

v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že 

- se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 

- navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo 

- neuposlechne pokynu úřední osoby. 

Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. 

 

Po celou dobu správního řízení až do vydání rozhodnutí ve věci můžete využít svých výše uvedených práv 

účastníka řízení a to u ředitelky Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu, se sídlem U Stadionu 602 , 560 02 

Česká Třebová , ve dnech: ve  středu 20.5.2020 10:00 - 11:00 hod.  

 

Správní orgán předpokládá, že předmětné rozhodnutí vydá po 20.05.2020 – bližší informace o 

termínu bude na web.stránkách MŠ.. 

 

V                                                            Dne                                            

 

 

                                                                                                                                                  

jméno, příjmení a podpisy obou rodičů, popř. jiných zákonných zástupců 

                                                                 

Ve výjimečných případech, kdy není možné bez velkých obtíží zajistit podpis druhého 

z rodičů (dlouhodobý pobyt mimo ČR, neznámý pobyt, atd.; nikoli pobyt v jiné obci, či 

špatná komunikace), lze podpis druhého z rodičů nahradit níže uvedeným prohlášením. 

Prohlašující osoba si je současně vědoma, že pokud bude prohlášení nepravdivé, bude 

odpovědna za své protiprávní jednání. 

Prohlašuji, že druhý ze zákonných zástupců                                                                    (jméno 

a  

 

příjmení) nepodal žádost o přijetí dítěte                                                                                        

, 

 

nar.                                                      na jinou mateřskou školu a souhlasí se žádostí o přijetí 

do MŠ Česká Třebová, U Stadionu. 

 

V                                            dne                                                                                                 

jméno, příjmení a podpis  


