
Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Tyršova 570, 768 11 Chropyně 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
 

školní rok 2021/2022 
 

 
 
Čj. __________________________              Registrační číslo ____________________________ 
 
 
ŽADATEL (dítě): 
Jméno a příjmení ______________________________________________________ 

Datum narození ______________________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu ______________________________________________________ 

 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (žadatele): 
Jméno a příjmení ______________________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu ______________________________________________________ 

Doručovací adresa ______________________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________ 

 
 
SOUROZENEC, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i ve školním roce 2021/2022 

Jméno a příjmení _____________________________________ rok nar. _________ 

Jméno a příjmení _____________________________________ rok nar. _________ 

 

 
 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím. 
 
Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád), oprávnění pobývat na území ČR (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) apod. 



POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ 
K předškolnímu vzdělávání bude podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přijato pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 

 
Dítě je očkováno dle zákona: ANO – NE 

Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní: ANO – NE 

Trvalá kontraindikace: ANO – NE 

 

 

Datum: _______________________ Podpis a razítko lékaře: ______________________________________ 

 
 
 

 

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

 
1. Dítě s trvalým pobytem v Chropyni nebo části Plešovec. 50 bodů 
2. Dítě, které dosáhne věku 5 let do 31.08.2021. 100 bodů 
3. Dítě, které dosáhne věku 4 let do 31.08.2021. 80 bodů 
4. Dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.08.2021. 60 bodů 
5. Dítě, které dosáhne věku 3 let do 31.12.2021. 40 bodů 
6. Dítě, které dosáhne věku 3 let od 01.01.2022 do 31.08.2022. 20 bodů 
7. Žádost podaná v období zápisu do MŠ, tj. 3. – 14. května 2021 5 bodů 
8. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i v roce 2021/2022. 3 body 

 
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které nejpozději 31.08.2021 dovrší 2 roky. 
 

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria. Bodové hodnoty dosažených kritérií se sčítají. Podle 
počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem dosažených bodů budou dále 
řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladšího).  
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 
 
Přijímání vyplněných žádostí se uskuteční v období od 3. do 14. května 2021.  
Žádost i s přílohou posílejte jen DOPORUČENOU POŠTOU. 

 
  

 

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

- § 876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden ze zákonných zástupců v záležitosti dítěte sám vůči 
třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče 

- S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o 
ochraně osobních údajů, a dle nařízení EU 2016/679.  

 
 
 

Podpis zákonných zástupců žadatele: ______________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________ 

 
 
 

V Chropyni dne: ___________________________                

 
 
 

Žádost za MŠ převzal: ______________________________________ 


