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Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy 

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………..……………………….…  

Datum narození: ………………..……….... 

Bydliště: …………………………………………………………………………..…………… 

Rodné číslo: ………………………...........  Zdravotní pojišťovna: ………….………………..   

Státní příslušnost: ……………………………… 
 

Zákonní zástupci dítěte: 
Jméno a příjmení matky: ………………………………….……………………………….… 

Bydliště (pokud je odlišné od bydliště dítěte) ………………………………………………... 

Telefon: …………………………………….  E-mail: ………………………………………… 

Jméno a příjmení otce: …………………………………….……………………………….… 

Bydliště: (pokud je odlišné od bydliště dítěte) …………….…………………………………... 

Telefon: …………………………………….  E-mail: ………………………………………… 

Sourozenec, který se již vzdělává v mateřské škole ZŠ a MŠ Křtiny a bude se zde ve 

vzdělávání pokračovat i po 1. 9. 2018: 

□ Ano 

□ Ne 

 

Přihlašuji své dítě (vybranou možnost označte křížkem): 

□  k celodenní docházce 

□  k polodenní docházce 

□  k jiné, uveďte: ……………………………………………….. 

 

Dítě je / není**) zdravotně postižené 

V případě zdravotně postiženého dítěte (§ 34, odst. 6, školského zákona) přikládám 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení ze dne: ……………………………... 

a doporučující vyjádření registrujícího lékaře ze dne ………………………………. . 

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V ………………… dne ……………………… 

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

**) nehodící se škrtněte 

 

Vyplní MŠ 

□ Totožnost a trvalé bydliště zákonného zástupce prokázáno občanským průkazem. 

□ Věk přihlašovaného dítěte prokázán rodným listem dítěte. 

Jméno a příjmení pracovníka MŠ, který provedl ověření: …………………………………. 
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Křtiny 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Křtiny stanovil následující kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z níže uvedených kritérií: 

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2018 

dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (§ 34 odst. 3), tedy 

v Městysu Křtiny. Uvedený údaj se prokazuje čestným prohlášením v žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. Tyto děti budou seřazeny v pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší. 

V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte 

dle abecedního pořadí. 

Pokud po přijetí všech uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další 

děti, a to podle následujících kritérií: 

 

1. Věk dítěte – mají přednost starší děti před mladšími. Věk se prokazuje rodným listem dítěte. 

 Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději ke dni 31. 8. 2018 – 5 bodů 

 Dítě, které dosáhne 3 let v době od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 – 3 body 

 Dítě, které dosáhne 3 let v době od 1. 1. 2019 do 30. 6.2019 – 2 body 

 Dítě, která dosáhne 2 let nejpozději ke dni 31. 8. 2018 – 1 bod 

   

2. Trvalý pobyt zákonných zástupců dítěte - k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány 

děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má ke dni zápisu trvalý pobyt v obci zřizovatele, tedy 

v Městysu Křtiny. Trvalý pobyt se prokazuje občanským průkazem. 

 Trvalý pobyt zákonného zástupce dítěte ve spádovém školském obvodě – 5 bodů 

 Trvalý pobyt zákonného zástupce mimo spádový školský obvod – 2 body 

 

3. Individuální situace dítěte 

a. Sourozenec – k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, 

které již mají v této mateřské škole sourozence, který se zde bude vzdělávat i po 1. 9. 2018. 

Prokazuje se prohlášením zákonného zástupce v přihlášce k předškolnímu vzdělávání. 

 Bodové hodnocení – 2 body 

b. Docházka do MŠ - k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou přednostně přijímány 

děti, které se přihlásí k celodenní docházce. Prokazuje se prohlášením zákonného zástupce 

v přihlášce k předškolnímu vzdělávání. 

 Bodové hodnocení – 3 body 

 

Při rovnosti bodového hodnocení dětí bude rozhodovat datum narození s předností dítěte staršího. 

V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte 

dle abecedního pořadí.  

Ve Křtinách 28. 3. 2018 

                                                                                   RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny 
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