
Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace,  
Jakubské nám. 56,675 22 Stařeč 

  
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Žádost o přijetí (jméno dítěte) …………………………………………. nar.:………………………. 

k předškolnímu vzdělávání 

 
1. Zákonný zástupce dítěte (jeden z rodičů): 
 
jméno a příjmení ……………………………………. 
 
adresa trvalého pobytu ………………………………. 
 
2. Ředitelka školy 
 
jméno a příjmení Mgr. Kateřina Zlámalová 
 
škola: Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace 
 
Žádám o přijetí (jméno dítěte) …………………………………………………k předškolnímu vzdělávání 
 
*a) k celodenní docházce od (uveďte datum nástupu do MŠ) ______________________ 
    
   b) k polodenní docházce od (uveďte datum nástupu do MŠ) ______________________ 
 
do Základní školy a Mateřské školy Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022 
 
Doplňující informace k žádosti: 
 
E-mail   matky: ……………………………………………….  E-mail otce: …………………………………………………. 
 
Telefon matky:…………………………………….…………               Telefon otce: ………………………………….. 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Stařeč na školní rok 2021/2022 
Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna 
přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí. 
K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají: 

1. děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly věk 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné  
(7 bodů) 

2. děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Starči, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhly věku 4 let  
(7 bodů) 

3. děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Stařeč bez ohledu na trvalé bydliště, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let  
(7 bodů)   
Následně budou přijímány: 

4. děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Starči, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let  
(5 bodů) 

5. děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm ve Starči (3 body) 
6. Sourozencům dětí, které navštěvují MŠ ve školním roce 2021/2022 bude přidělen k bodovému ohodnocení ještě 1 bod 

 
Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.  
V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě. 
 
Pokud bude volná kapacita, mohou být přijaty děti bez trvalého bydliště ve Starči od nejstaršího přihlášeného.  

 
Ve Starči dne: …………………     …………………………………..   
             podpis zákonného zástupce dítěte 
*)nehodící se, škrtněte 



Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace,  
Jakubské nám. 56,675 22 Stařeč 

 
 
Prosím, vyplní dětský lékař! Prosím, zaškrtněte jednu z variant. 
 
 
 
Jméno dítěte: ……………………………………………………….. datum narození:…………………………………… 
 

o dítě je řádně očkováno 
o dítě není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci 
o dítě není řádně očkováno z jiných důvodů, tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění 
 
 
 
 
V…………………datum………………………                                              ………………………………………………………….. 
                                                                                                                          razítko a podpis lékaře 

 

 
 
Informovaný souhlas 

 

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 a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 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.  
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. Souhlas poskytuji na celé období školní 
docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na 
škole povinně archivuje.  Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 
Ve Starči dne:……………………  
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte ………..…………….….. 
 

SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI JE: 
1. KOPIE RODNÉHO LISTU 
2. KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU 
                                                                                                  


