
Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání 
 

Registrační číslo: 
 
Žádost přijata dne: 

Spisová značka:                                                  /Ž/2020                          (vyplní škola) 

Jméno a příjmení dítěte 
(žadatele) 

 

Datum narození  

Místo trvalého bydliště dítěte  
 

Doručovací adresa, pokud se 
liší od trvalého bydliště 

 
 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním platném znění 
 

žádám prostřednictvím svého zákonného zástupce 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Sulejovice, příspěvková 

organizace,  
 zastoupené ředitelkou Mgr. Marcelou Házlovou 

 
od …………………………. 

do zahájení plnění povinné školní docházky. 

Požadovaná délka docházky 
dítěte do MŠ 

celodenní                                polodenní 
                                                                                         *) nehodící se škrtněte 

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání od: 

Jméno a příjmení zákonného 
zástupce pro přijímací řízení 

 

Místo trvalého bydliště  
 

 
 

Doručovací adresa, pokud se 
liší od trvalého bydliště 

 

(vyplňují rodiče, zákonní zástupci) 
 

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí: 
 
a) kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ 
zpracována (kritéria jsou seřazena dle přednosti přijetí): 

1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Sulejovice (v 
souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona - povinná školní docházka, tzn. dítě, na 
které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání). 

2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně čtvrtého roku věku a které má místo 
trvalého pobytu v obci Sulejovice. 

3. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo 
trvalého pobytu v obci Sulejovice 

4. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Sulejovice. Pokud podá žádost o přijetí více dětí 
s trvalým pobytem v obci Sulejovice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost  

5. Ostatní děti z jiných obcí v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy 
(starší dítě má přednost). 

 
 
 



Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace 
 
b) postup při rozhodování 
 

1. Termín pro dodání povinné přílohy s potvrzením lékaře je stanoven vždy na 10 dnů po sobě 
jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Při nedodání přílohy 
k žádosti bude přijímací řízení přerušeno.  

2. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při 
shodě rozhodne los.  

3. Možnost vyjádřit se ke spisu je datumově a časově určena ve dnech zápisu 
4. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na 

webových stránkách školy www.zssulejovice.cz, ve vývěsce ZŠ a MŠ a na nástěnce MŠ 
v podobě registračních čísel, která byla předána při zápisu. 

5. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou 
žadatele.             

 
Zde uveďte kontakt pro případ doplnění chybějících údajů v žádosti: 
 
telefon:…………………………………..             e-mail:………………………………………………… 
 
 
Prohlášení zákonného zástupce žadatele: 
V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a 
poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 
v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci 
o ukončení přerušení řízení a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jímž 
se řízení končí.  
Zákonní zástupci dítěte jednají v rámci přijímacího řízení do mateřské školy ve shodě a v průběhu 
přijímacího řízení bude dítě zastupovat tento z nich: 
 
       ..…. .………………………………………………… 
  
 
V Sulejovicích dne...............................................  ..…. .…………………………………….. 
         podpis zákonného zástupce žadatele  
                         
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje 
a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné 
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.  
 
 
VYPLŇUJE PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI: 
 
Žádost převzata dne ........................................  
 
                                                                                         ……………………………………. 
       Mgr. Marcela Házlová, ředitelka školy 
 
Žádost vyhodnocena dne: ………………………  
  
Výsledek přijímacího řízení: dítě přijato    x    nepřijato    
 
       

………………………………….. 
       Mgr. Marcela Házlová, ředitelka školy 


