
Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace 
Borovy 9, 334 01 Přeštice, tel.: 376 393 434 

 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE  
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Žádost číslo: 

 
 

 
Spisová značka: 

                       
/RP/2021 

 
Rodiče dítěte/zákonní zástupci/: 

 
Jméno a příjmení matky: 

 Narozena:  

 
Jméno a příjmení otce: 

 Narozen:  

 
Elektronická adresa: 

 
 

 
žádají o přijetí dítěte 

 
Jméno a příjmení dítěte: 

 

 
Datum narození: 

 

 
Místo trvalého. pobytu včetně PSČ: 

 

 
k  předškolnímu vzdělávání do MŠ Borovy ve školním roce 2021/2022 

 
 Den a měsíc zahájení docházky do MŠ: 

 

  
  Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ: 

 
Celodenní 

 
Polodenní 

 
Odůvodnění žádosti, doplňující informace  
(blízkost školy, starší sourozenec atd.) 

 
 
 
 

 
Pokud má dítě zdravotní či tělesné omezení, 
popřípadě vyžaduje zvláštní péči, uveďte tuto 
skutečnost 

 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 
1. Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala 

osobní daje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/20000 Sb o 
ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas 
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č 561/2004 Sb. Školského zákona 
v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace s psychologických vyšetření. 

2. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/20000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 
3. Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 

500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu. 
 

V Borovech dne: ………………………..                     Podpisy zákonných zástupců:   
 
   …………………………………. 
 

                                                                                                                    …………………………………………. 



     
         PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 
 

PODMÍNKY: 
 
Přijímací řízení do MŠ Borovy, příspěvkové organizace  
pro školní rok 2021/2022 se organizuje pro děti zpravidla 
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
 
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 
nárok.  
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 
dále stanoveno jinak. 
 
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, evidenční list,  
souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)  
a všechny ostatní  dokumenty,  je nutno řádně vyplnit ve všech 
kolonkách a vrátit zpět do mateřské školy nejpozději do  
20.  května 2021. 
 

 
KRITÉRIA: 

 
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, přednostně s trvalým pobytem v obci Borovy, 
následně z obcí, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu 
mateřské školy. 

 
2. Děti, které dosáhly nejpozději od 1. 9. 2021 nejméně 4 let věku 

a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy. 
 

3. Děti, které dosáhly nejpozději od 1. 9. 2021 nejméně 3 let věku 
a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy. 

 
               

 
U VŠECH KRITÉRIÍ  (1-3) BUDE BRÁN ZŘETEL 

NA VĚK DĚTÍ V POŘADÍ OD NEJSTARŠÍHO. 
              

 
 
Jiná sdělení rodičů 
škole: 
(označte 
zakroužkováním 
ANO/NE) 

 
Při přijetí dítěte do mateřské školy využiji nahlédnutí do 
spisu: 
 

              ANO   /     NE 
 

              Při nepřijetí  dítěte do mateřské školy využiji nahlédnutí do 
              spisu: 

 
ANO   /     NE 

 

 


