
Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, Žihle 178, 331 41 Kralovice 

Mateřská škola 
REGISTRAČNÍ KÓD:  

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Žádost číslo: Spis:  mš       /2022 

RODIČE DÍTĚTE/ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MÍSTO POBYTU: 

matka:   

otec:  

elektronická adresa: 

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

DATUM NAROZENÍ:  

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU + PSČ:  

k předškolnímu vzdělávání do MATEŘSKÉ ŠKOLY Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli 

ve školním roce 2022/2023 
 

Jméno a příjmení sourozence:                                                                                           datum narození: 

Jméno a příjmení sourozence:                                                                                           datum narození: 

Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy: 
______________________________________________________________________________________________ 
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy, zaškrtněte:  

 

 
o celodenní docházka  

 
dítě starší 3 let, jehož rodiče jsou zaměstnáni nebo dítě, na které rodič nepobírá rodičovský příspěvek nebo 
dítě starší 3 let, na které rodič pobírá rodičovský příspěvek  
dítě starší 2 let, jehož rodiče jsou zaměstnáni nebo dítě, na které rodič nepobírá rodičovský příspěvek nebo 
dítě starší 2 let, na které rodič pobírá rodičovský příspěvek  
 

Poznámka k délce docházky:  

Zákonní zástupci dítěte si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností 
v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

……………………………………………………………………/……………………………………………………………………………………………………………………… 
jméno, příjmení:                                                      adresa pro doručování písemností včetně PSČ pokud se liší od adresy trvalého bydliště 

 

……………………………………………………… /…………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
telefon:                                                                       elektronická  adresa:   
 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 

Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy      
         ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. 



PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 
PODMÍNKY: 
 

o Přijímací řízení do mateřské školy Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli pro školní rok 
2022 / 2023 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je 
nutné osobně domluvit s ředitelkou školy. 

o Žádost společně s evidenčním listem, řádně vyplněné ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do 
mateřské školy do 31. 5. 2022.          

o Čas odevzdání žádosti není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. 
 

 
KRITÉRIA: 

 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
1. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zákon č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů) 

2. děti, které dovršily k 1. 9. 2022 věku 3 let 
3. děti s  pobytem v katastru obce Žihle 

Doplňující kritéria: 
1. děti s celodenní docházkou do MŠ 
2. děti, jejichž sourozenci již školu navštěvují 
3. děti pracujícího samoživitele 
4. děti mimo pobyt v katastru obce Žihle 
 

▪ Doložení uvedených skutečností je ve vlastním zájmu zákonného zástupce. 
▪ Pokud zákonný zástupce neprokáže nárok v souladu se stanovenými kritérii, bude posuzován jako zákonný 

                zástupce na dalším místě.   

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni:                                                                                         

1. s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

2. s kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy  

 
V Žihli dne:  ……………………… 2022 
  

Podpisy  obou  rodičů / zákonných zástupců: matky……………….……………otce……………………...…………….   
                                                                                                                                          

Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy 
 
 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, se sídlem Žihle 178, 331 41 Žihle, IČ 
49746227, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme: Jméno, příjmení, datum 
narození a adresa dítěte, Jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa, a podpis zákonného zástupce, Jméno, příjmení, 
telefon, adresa a elektronická adresa zmocněnce pro jednání, Jméno, příjmení a datum narození sourozence, Údaje o 
očkování. Skartace OÚ po 5-ti letech. Tyto údaje zpracováváme za účelem: Přijímání do předškolního vzdělávání (žádost o 
přijetí do MŠ, rozhodnutí o přijetí do MŠ). Zpracování OÚ na základě zákonů č: 561/2004 Sb. - Školský zákon, 500/2004 Sb. - 
Správní řád.  

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o 
sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Vaším právem je 
podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete 
obracet na email reditelna@zs-zihle.cz nebo na sídlo naší společnosti: Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, 
Žihle 178, 331 41 Žihle. 
 
Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů; Pavel Vojtěch. V případě nejasností jej můžete 
kontaktovat emailem na servisobec@seznam.cz, případně telefonicky 773 522 452. 

 
Dodatek ke zpracování 
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby. 

 
..………………………………………. 
podpis zákonného zástupce 


