Základní škola a mateřská škola Dobrovice
Komenského 46
294 41 Dobrovice
Ředitelka školy Mgr. Iveta Sedláčková

Registrační číslo……………
Č.j.:…………………………
Přijato dne:…………………

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Jméno a příjmení dítěte:
…………………………………………………………………..........................................…….
Datum narození:…………………………………………………………………………..……..
Místo trvalého pobytu dítěte: ……………………………………………………..…………….
(ulice, číslo popisné, obec a poštovní směrovací číslo)

…………………………………………………………………………………………………...
Dítě má speciální vzdělávací potřeby, jaké:…….……………………………………………….
(pokud dítě nemá speciální vzdělávací potřeby, zákonný zástupce kolonku proškrtne)
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………...
Místo trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiná adresa pro doručování
písemností v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
………………………………………………………………………………………………...…
(ulice, číslo popisné, obec a směrovací číslo)

Telefonní číslo:………………………………………………………………………………….

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Dobrovice stanovila 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.
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I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělání povinné, není-li stanoveno
jinak.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z uvedených kritérií. Ve
výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.
1) Dítě, které dosáhne věku 5 let k 31.8. kalendářního roku, kdy probíhá zápis a děti
s odloženou školní docházkou
2) Děti s trvalým pobytem v Dobrovici, v jejích místních částech a spádových obcích,
seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu
3) Děti, které nemají trvalý pobyt v Dobrovici, v jejích místních částech a ve spádových
obcích, seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41
Dobrovice
a to od ………………………………………… do …….……………………………………
(datum, od něhož má být dítě přijato)

Na celodenní docházku*:
Na polodenní docházku*:

od
od

hod.
hod.

do
do

hod.
hod.

V ……………………. dne………………….
………………………………………..
podpis zákonného zástupce dítěte
Přílohy:
1) Vyjádření lékaře
2) Písemné vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami

*nehodící se škrtněte¨
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