
žÁnosr o pŘr.rrrí nírĚrr x pŘnnšror,l,fulu vznĚr,ÁvÁNi
v mateřské škole, jejíž činnost lykonává

Mateňká škole okres Karolín 7ó od školniho roku 202212023

ž.q,DA,rnL @írĚ):

Jméno a příimení:
Datum narození:

Adresa trvalého pobvfu:

zÁKoNNí zÁ§Tt]pcr žaDlTBlr,
MATKA oTEc

Jméno a příimení;
Adresa trvalého pobl,tu:

Telefon:

SPOLECIYY ZMOCI\IENEC:

DOPLŇUJÍCÍ Ún,q.JE (r,yplní v připadě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci
s ředitelkou)

Např.: zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání ditěte apod.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

Na qýzvuje zikonný zístupce žadatele povinen doložit dokumenty: prukaz totožnosti (§ 36, odst. 4
zákona č. 500/3004 Sb., správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§20 ákona č.
56|12004 Sb., školský ákon, v platném mění) apod.

Registrační číslo (Reg. č.)

Zákonni Zásfupci si zvolili tohoto společného Zmocněnce pío doručování písemností
(ieden ze zákonnÝch ástuDců dle § 3l zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. v platném měni):

Jméno a příimení:
Doručovací adresa:

Tel:
Email:

(prosím čitelně budene přes něj dáe
komunikovat)

SOUROZENEC, krerý je již v MŠ Karotin přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i ve školnlm roce 2022/2023

Jméno a přiimení: 1. datum narození:
Jméno a příimení: 2. datum narození:



Pro případ, že počet žádosti přev,ýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRJTERJA: POCET BODU
1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní

školv - ti, děti, které dosrihnou věku 5 leí do 3l. 8. 2022
4

2. Twa|ý pobyt v přislušném školském obvodu dané MS u
dítěte, které dosiáhlo minimá]ně 3 let k 31.8.2022

9

3. Věk dítěte 4 roky dosažené k3I. 8. 2022 3
4. Věk dítěte 3 roky dosažené k 3|, 8.2022 ,,

5. Věk dítěte dosažené 2,5 roku dosažené k 3I . 8. 2022 1

6. Sourozenec, který je již v MŠ pfijutY a bude se v MŠ vzdé|ával i
v ntísledui ícím šk olnim roce 202212023

1

žÁnost o pŘrmTí DíTĚTE K pŘEDšKoLNíMu vzDĚLÁvliNi
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

Mateřslcí škola Karolín, okres Kroměřiž, Karolín 76 od školního roku 2022n023

Postup:

- Každémtt žadateli (dítěti) budou přičt€ny body za splněná kritéňa.
- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným

počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po
nejnrladší).

Do přijímacfto ří zerll blldou zaíazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do
31,8.2022.

Prohlašuji, že jsem §e §eznámil s kritérii pro přijetí dítěte.

Beru na vědomí, že nedílnou souástí žádosti je přiložení kopie rodného listu a vyjádření lékaře
o provedeném oČkováním, kteréje součástí této ádosti. (dle u§tmovení § 34 odst. 5 Zíkona č.56lDo04
Sb. školský zákon, ve znění plafuých předpisů a ustanovení § 50 ákona č. 2582000 Sb., o ocfuaírě veřejného
zdraví, ve znění pozdějších platných pfudpisů,)

. § 876 odst. 3 občanského zákoniku: Jednó-li jedcn z rodiěů v zúležitosti ilíĚte sáu
vůči fred osobě, kteró je v dobré víře, má se za, ío, že jednó se souhlasem druhého
rodřa

o s uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu s Nařízením
Ewopského pmlamentu a Rady (EtD 20161679 ze. dne 27 . 4.2016 o ochraně frziclcých
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 7iákonem č. 11012019 Sb., zákon o
zpracováni osobních udajů. Informace pro subjekty údajů jsou uvedeny na:
www.mskarolin.cz

Podpisy zákonných ástupců žadatele:

V Karolíně dne:

Žádost v MŠ pŤevzala, dne:

Na qýzvuje zíkonný zístupce žadatele povinen doložit dokumerrty: průkaz totožnosti (§ 36, od§t. 4
zákona č. 500/3004 Sb., správní řád, v platném arění), oprár.nění pobývat na území ČR (§20 aikona č.
561/2004 Sb., školslcý zíkon, v platném zněni) apod.



žÁoosr o pŘr.rrri nírňrr r rŘBošxor,Níuu vznňr,ÁvliM
v mateřské Škole, jejíž ěinnost vykorrrá,vá

MateŘlci škola Karolín, okres Kroměříž, Karolín 76 od školniho rokll2022D023

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č.258/2000 Sb,, o oc}raně veřejného zdraví, při přijetí dítěte
k předškolnímu vzďě|6vémi v mateřské škole, je součá§tí ádosti o přijeť ditěte k předškolnímu vzdělávráni
v mateřské Škole vyjádření dětského lékaře.

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narozeni:

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popŤ. splnilo ANO NE
podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu
vzdé|áviní v rczsahu nejméně jedné dávky oěkovací látky proti
spalničkám, přiušnicím a zarděnkám a dále v případě očkovriní
hexavakcinou bylo ditě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka)

nebo

je proti nákaze imrrnní
nebo

nemůže se očkování podrobit pro kontraindikaci

Datum

ANo NE

ANo NE

Razítko a podpis lékaře


