ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Elektronická adresa:

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo pobytu včetně PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do

32. mateřské školy Plzeň, Resslova 22, příspěvkové organizace,
ve školním roce 2011/2012
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy: zaškrtněte
○ omezená docházka
nejvýše 5 dní v měsíci

dítě mladší 3 let, jehož rodič pobírá rodičovský
příspěvek

předpokládaná doba ukončení
docházky 5 dní

○ omezená docházka
nejvýše 5 dní v měsíci nebo
4 hodiny denně

○ celodenní docházka

dítě, jehož rodiče jsou zaměstnáni
nebo

dítě 3 - 4 leté, jehož rodič pobírá rodičovský

dítě, na které rodič nepobírá rodičovský

příspěvek

příspěvek

předpokládaná doba ukončení
docházky 5 dní/4 hodiny

předpokládaná doba ukončení
docházky

Odůvodnění žádosti:

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností
v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
……………………………………/……………………………...……………………………………..………
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ
telefon: ………………….

el. adresa …………………………….

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1.

2.

Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za účelem vedení školní matriky školy a školní jídelny. Při vedení školní dokumentace postupuje v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku
dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí
lékař nebo školské poradenské zařízení.
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Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni s:
1.
2.

podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání;
kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.

V Plzni dne: …………………

………………………………………………………………………
podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

Jiná sdělení rodičů škole:

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Podmínky:
1. Přijímací řízení do 32. mateřské školy,Resslova 22 příspěvkové organizace (dále jen 32. MŠ)
pro školní rok 2010/2011 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.
2. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech
kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy 17. března 2010 nebo 18. března 2010
v době od 13 hodin do 16,30 hodin. Čas odevzdání není rozhodující pro určení pořadí
při přijímacím řízení.

Kritéria:
Přednostně jsou přijímány děti z městského obvodu Plzeň 3 podle níže uvedených kritérií
a následně děti z jiných obvodů města Plzně. U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí
v pořadí od nejstaršího.
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem na území města
Plzně, v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním
denním studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce a mají sourozence
v 32. MŠ.
3. Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním
denním studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce.
4. Děti z ostatních obvodů města Plzně přihlášené k celodenní docházce – podle kritérií
uvedených v bodech 1 - 3.
5. Děti matek na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem přihlášené k celodenní
docházce a děti nepracujících rodičů, zákonných zástupců přihlášené k celodenní docházce.
6. Děti přihlášené k omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím.
7. Děti s místem pobytu mimo Plzeň dle výše uvedených kritérií.
Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok
v souladu s kritérii, bude posuzován jako zákonný zástupce na dalším místě.
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32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Jméno a příjmení dítěte ...........................................................................................................
Datum narození .......................................................................................................................
Bydliště ....................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
Způsob platby: převodem

Číslo účtu .......................................................... kód banky ...................................................

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu řádně a v daném termínu dle
pokynů hradit stravování dítěte a neprodleně oznámím každou změnu, která by měla vliv na
platbu stravného.
Zároveň souhlasím se zasláním přeplatků vzniklých v 32. MŠ na výše uvedený
účet.

Podáno dne: ............................................

...........................................................................
podpisy zákonných zástupců
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