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REGISTRAČNÍ ČÍSLO (vyplňuje škola):  Došlo dne: …............................... 

 
 

MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

ŽÁDOST K PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání  
 

do*)       
*) vyplňte, do které MŠ dítě přihlašujete: 

(MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927;  
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/2 - s možností výběru místa na adrese Sluneční, V Bytovkách a V Královicích; 

MŠ Pitkovice, přísp.org., Praha 10, Hlívová 303/4) 
 

Pokud podáváte přihlášku do více mateřských škol v MČ Praha 22, prosím, určete prioritu, do které mateřské školy 
upřednostňujete přijetí Vašeho dítěte:  
• V souladu s § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme, že rodiče mají povinnost upozornit ředitelky 

o podání přihlášek do více mateřských škol, tzn., upozornit, že probíhá více vzájemně souvisejících postupů u různých správních orgánů v téže věci. 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
I. Údaje o žadateli (zákonném zástupci) 
 

Jméno a příjmení:       

Datum narození:       

Místo trvalého pobytu:       

Jiná adresa pro doručování (poštovní adresa, datové schránka fyzické osoby):       

Další kontaktní údaje k zajištění plynulosti vzhledem ke korespondenčnímu způsobu zápisu a epidemickými 
opatřeními: 
e-mail            telefon       
 

II. Údaje o účastníkovi řízení (přihlašovaném dítěti) 
 

K celodenní docházce od 1. 9. 2021 do zahájení povinné školní docházky je přihlašován(a): 
 

Jméno a příjmení dítěte:          Datum narození:       
 

Trvalé bydliště dítěte (ulice, PSČ, obec):       
 

III. Prohlášení zákonného zástupce, že: 
 

• Do mateřské školy bylo přihlášeno dítě uvedené v záhlaví. Uvedené údaje jsou pravdivé, a nebyly zamlčeny žádné důležité 
informace týkající se pravidelného očkování. 

• Je seznámen se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy a organizací zápisu pro školní rok 2021/2022, která je odlišná 
od předchozích let, s ohledem na preventivní kroky proti šíření koronaviru a všechna vládou vyhlášená aktuální epidemická 
opatření. 

• Organizace zápisu je pro všechny tři mateřské školy shodná. Zápis bude probíhat bez přítomnosti zákonných zástupců (dále 
jen rodičů/rodiče) a dětí. Není omezeno právo rodiče podat žádost do jedné a více mateřských škol. Pořadí odevzdaných 
přihlášek nemá vliv při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte. 

• K podání žádosti o předškolní vzdělávání si připravíte: 

• Vyplněnou žádost o přijetí s podpisem rodiče. 

• Vyplněný a dětským lékařem potvrzený formulář o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tento formulář nevyplňují rodiče, jejichž děti budou plnit povinné 
předškolní vzdělávání. Pokud budete podávat žádost o přijetí do všech tří mateřských škol, pouze do vámi vybrané prioritní 
odevzdáváte lékařské potvrzení v originále. Do ostatních dvou prostou kopii. 

• Prostou kopii rodného listu dítěte. 

• Formuláře budou v době od 6. 4. – 9. 5. 2021 zveřejněny k vyplnění na webových stránkách mateřských škol.  
 
 

 

Priorita Název mateřské školy 

1       

 2       

 3       
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2) Doklady uvedené v odstavci III. bod 1) pošlete/odevzdáte v době od 3. 5. do 9. 5. 2021 jedním z uvedených způsobů:  

• Prostřednictvím své datové schránky. 

• E-mailem s elektronickým podpisem. Pokud nemáte elektronický podpis, musíte škole vyplněnou a vlastnoručně podepsanou 
žádost doručit do schrány (viz níže). 

• Osobně do schrány umístěné v každé mateřské škole (tak jako při volbách) v pracovní dny od 13.00 – 17.00 hodin. Každá 
schrána bude pod osobním dohledem určeného pracovníka mateřské školy. 
 

Trvalý pobyt dítěte, bude ověřován ředitelkami mateřských škol, dle seznamu, který je poskytován MČ Praha 22 v souladu 
s § 34 odst. 4 školského zákona v platném znění. Nájemní smlouva není považována za doklad trvalého pobytu. 

 

• Rodič může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, 
vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Rodič musí nicméně i tak přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu 
nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 
 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

• 12. 5. - 14. 5. 2021 – rodiče od ředitelek škol obdrží registrační číslo k žádosti, které potvrdí scanem nebo fotokopií pořízenou 
mobilním telefonem. Současně potvrdí i prioritu vybrané mateřské školy jedním z uvedených způsobů: 

− datové schránky, 

− e-mailu s elektronickým podpisem, 

− nebo vhozením do schrány v příslušné mateřské škole v uvedených dnech v době od 13.00 – 17.00 hodin. 

• 17. 5. 2021 od 10.30 do 11.30 hod. – je dnem, kdy v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů můžete nahlédnout do spisu svého dítěte a máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci 
před jeho vydáním, a to po telefonické domluvě s ředitelkou školy. 

• 20. 5. 2021 - v případě, že se na posledním místě pro přijetí vyskytnou dva a více uchazečů se stejným datem narození dojde  
k losování. Losování provede vedení školy za přítomnosti vybraných zástupců rodičů. Losovat se budou registrační čísla, která 
byla přidělena žádostem o přijetí do MŠ. 

• V době 31. 5. – 4. 6. 2021 - pod registračními čísly zveřejní ředitelky seznamy přijatých dětí na webových stránkách a u vstupu 
jednotlivých mateřských škol. 

• 30. 6. 2021 - budou zveřejněné výsledky zápisu z nástěnek a webů mateřských škol odstraněny. 
 

JAK POSTUPOVAT DÁL? 
1. Bude-li vaše dítě přijato 

• Dne 10. 6. 2021 od 17.00 hodin budou informační schůzky nově přijatých dětí.  
 

2. Nebude-li vaše dítě přijato 

• Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. 

• Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

• Odvolání podáte prostřednictvím ředitelky příslušné mateřské školy k Magistrátu hlavního města Prahy.  
 

OSTATNÍ INFORMACE: 

• Rodiče mají právo v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nahlížet do spisu ve věci rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
dítěte, a to i v případě, že rozhodnutí je již v právní moci každý druhý čtvrtek v měsíci od 10.00-11.00 v příslušném školním 
roce (do 30. 6. 2022). 

• Ředitelka MŠ může po dohodě s rodičem dítěte, nejdéle však na dobu 3 měsíců, využít zkušební dobu k ověření schopnosti 
dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ. 

• Rodiče berou na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčení důležitých údajů, opakované nezaplacení úplaty za předškolní 
vzdělávání nebo stravování ve stanoveném či dohodnutém termínu, neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, 
opakované narušování provozu MŠ závažným způsobem, mohou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.  

• Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál 
nebo ověřenou kopii. 
 

Zákonné zástupce upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat 
dítě při právních jednáních, ke kterým není způsobilé. Zákonní zástupci jsou povinni vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho 
zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný 
zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré 
víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 
Mateřská škola je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na webové stránce školy. 

 
 
 

V Praze dne                                                Podpis zákonného zástupce ………………………………………………… 



3 

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
 
 
 

Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ*)  
*) vyberte, do které MŠ dítě přihlašujete:  
a) MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927;  
b) MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20; 
c) MŠ Pitkovice, přísp.org., Praha 10, Hlívová 303/4, 
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 
 
Datum narození:  
 
 

DÍTĚ JE ŘÁDNĚ OČKOVANÉ 
§50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
(NEVZTAHUJE SE NA DÍTĚ, KTERÉ SE HLÁSÍ K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 

 

DÍTĚ NENÍ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ, ALE JE PROTI NÁKAZE IMUNNÍ NEBO SE NEMŮŽE OČKOVÁNÍ 
PODROBIT PRO TRVALOU KONTRAINDIKACI 

DÍTĚ NENÍ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ Z JINÝCH DŮVODŮ, A TUDÍŽ NESPLŇUJE § 50 zákona  

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů. 

 

**) DÍTĚ 
VYŽADUJE 
SPECIÁLNÍ PÉČI 
V OBLASTI: 

a) zdravotní b) tělesné c) smyslové d) jiné 

**) JINÁ ZÁVAŽNÁ SDĚLENÍ O DÍTĚTI: 
 
 
 
 
**) ALERGIE: 
 
 
 

 
 
V Praze dne                                                                    RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE 
 
 
**) nepovinný údaj 

 
 
 
Akceptujeme i vyjádření lékaře na jeho vlastním formuláři.  


