
Informace k zápisu 
 

Registrační číslo – při zápisu dítěte do MŠ obdrží dítě registrační číslo, pod kterým je 

evidováno a bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí.  

 

 Všechny dokumenty, které si rodiče stáhnou z webových stránek školy 

(http://zsvejprnice.cz/dokumenty/), nebo si je vyzvednou v MŠ před zápisem rodiče 

vyplní, podepíší a předloží s datem 9. 5. 2018 u zápisu 

 

 Evidenční list podepíší oba rodiče, nechají potvrdit u dětského pediatra (prosíme o 

důsledné vyplnění vyjádření lékaře – na Vaši žádost). U rozvedených rodičů uveďte 

číslo rozsudku, a komu je dítě svěřeno do péče (doneste ke kontrole originál 

rozhodnutí).  

 

 Dále je nutné předložit: OP, rodný list dítěte, kartičku pojišťovny, očkovací průkaz 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
 

Přednostně budou přijímány:  
 

1. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ od 1. 9. 2017 povinné (tj. 

děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou 5 let věku) a děti s odkladem školní 

docházky   

 

2. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2018 dosáhnou 4 let věku  

 

3. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2018 dosáhnou 3 let věku.   

 

A dále budou přijímány: 

 

4. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 31. 12. 2018 dosáhnou 3 let věku a to 

až do naplnění kapacity MŠ. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude vedení 

ZŠ a MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4.  

 

 

 Rozhodnutí o přijetí – kódy přijatých dětí budou zveřejněny 23. 5. 2018 na 

vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách školy 

http://zsvejprnice.cz/materska-skola/zapis-do-ms/ 

 

 Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče vyzvednou 31. 5. 2018 od 6:30 do 13:00 hodin 

v kanceláři MŠ (ZŘPPV), od 13:00 do 15:30 hodin ve fialové třídě MŠ. 

 

Pokud rodiče neodevzdají všechny požadované dokumenty ve stanoveném termínu, 

vyzve ředitel zákonného zástupce „výzvou“ k odstranění nedostatků. Řízení se 

přeruší.  

 

 Stravné a školné je nutné uhradit v kanceláři ŠJ u pí. Kacerlové v předstihu před 

nástupem do MŠ. 

 

V případě uvedení nepravdivých údajů na dokumentech potřebných k přijetí 

dítěte do MŠ, bude žádost o zařazení dítěte vyřazena.  

http://zsvejprnice.cz/materska-skola/zapis-do-ms/


REGISTRAČNÍ ČÍSLO:_________________ 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 
do MŠ VEJPRNICE  

 

Jméno dítěte: rodné číslo 

Příjmení dítěte:  

datum narození státní příslušnost 

bydliště 

mateřský jazyk zdravotní pojišťovna 

 
 k přijetí  od                                                                                                               (den, měsíc, rok) 

 na  celodenní docházku          od            hod.           do           hod. 

 polodenní                                

Nehodící škrtněte! 

 

Údaje o rodině dítěte 
Jméno a příjmení otce (telefon) 

Zaměstnavatel (adresa, telefon) 

Jméno a příjmení matky (telefon) 

Zaměstnavatel (adresa, telefon) 

nepracuje – na MD – do zaměstnání nastoupí (nehodící se škrtněte) 

Sourozenci (jméno a datum narození) 

 

 

Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o 

přijetí dítěte (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, podle §35 odst. 1). 

  

 

 

 

 V                                         dne                                                   Podpisy obou  rodičů  (zákonný zástupce)  

 

 



Souhlas zákonných zástupců: 

 

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.  Dále se vzdávám ve smyslu  odst. 

3) §36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění práva vyjádřit se před 

vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.  

 

 

Dávám svůj souhlas mateřské  škole  k tomu, aby 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. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení 

nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí 

školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a 

fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a 

pro jiné účely související s běžným chodem školy. Byl jsem poučen o právech podle zákona 

č. 101/2000 Sb. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci 

prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní 

pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 

 

   

 

Prohlášení rodičů: 

 

Poučení: 

 Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve 

smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno 

správní řízení v uvedené věci. 

 Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že: 

    dle § 33 správního řádu mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého 

si zvolím 

    dle § 38 správního řádu mám právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy 

 

Beru na vědomí, že ve věci bude rozhodnuto dle § 71 správního řádu nejdéle do 30 dnů od 

ukončení podávání žádostí, a to písemně. 

 

 

 

 

...................................................................... 

                                            Podpis žadatele 

 

 

 

 

 







Rodiče dítěte (zákonní zástupci dítěte) se dohodli, že 

 

ZMOCNĚNÍ K ZASTUPOVÁNÍ 

 

a doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu 

jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole 

 

Má tato pověřená osoba (zmocněnec) 

 

Příjmení: 

 

Jméno:  

 

Datum narození:  

 

Bydliště:  

 

                                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                        podpis zmocněnce 

 

 

Má tato pověřená osoba (zmocnitel) 

 

Příjmení: 

 

Jméno:  

 

Datum narození:  

 

Bydliště:  

 

                                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                        podpis zmocnitele 

 

Podpisy zákonných zástupců dítěte: 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

 


