Křesťanská mateřská škola DUHA,
Horažďovice, p. o.
Jiřího z Poděbrad 724,
341 01 Horažďovice

KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORAŽĎOVICE

Registrační číslo:…………..

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci:
Matka:

Otec:

Jméno a příjmení, titul
Místo trvalého pobytu
Elektronická adresa
žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Místo trvalého pobytu (včetně PSČ)
k předškolnímu vzdělávání do Křesťanské mateřské školy, Horažďovice, ul. Jiřího z Poděbrad 724,
ve školním roce 2022/2023
Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy:
Spádová MŠ – školský obvod:
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
MŠ Na Paloučku, Horažďovice
jiná spádová MŠ: ………………………………………..…...
Požadavky rodičů a jiná sdělení škole:
Současně podáváme duplicitní žádost i do jiné mateřské školy:

ANO
ANO

ANO

NE
NE

NE

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.
……………………………………/……………………………...………………… telefon: ………………….
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, slouží údaje pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny.

1. Přijímací řízení do Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvkové organizace, se
sídlem Jiřího z Poděbrad 724, pro školní rok 2022/2023 je určeno dětem předškolního věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání § 34 odst. 2,
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
3. Zákonný nárok na přednostní přijetí mají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně
třetího roku věku.
4. Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2022
povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů,
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na děti s odkladem školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
(4 souvislé hodiny denně, KMŠ od 08.00 hodin do 12.00 hodin)
6. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
7. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávánípo dobu
delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za
školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
8. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, jichž se týká povinná předškolní docházka.
9. Zákonní zástupci doloží, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Toto nemusí dokládat u dětí, pro něž je vzdělávání povinné.
10. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato celkem 35 celodenních dětí.

V případě počtu žádostí, které převyšují kapacitu KMŠ, bude ředitelka postupovat podle kritérií:
Kritéria jsou platná pro školní rok 2022/2023
Kritéria pro přijetí dětí:
1. Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. srpna 2022 pěti let, přednostně
budou přijaty děti s prokazatelně trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu
v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy.
Školský obvod Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad tvoří ulice Budovatelů, Družební,
Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová,
Mírové náměstí, Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, Peškova, Plzeňská,
Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická
Lhota, Třebomyslice a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, Malý Bor.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku do 31. srpna
2022, přednostně budou přijaty děti s prokazatelně trvalým pobytem, v případě cizinců s místem
pobytu v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy.
Školský obvod Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad tvoří ulice Budovatelů, Družební,
Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová,
Mírové náměstí, Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, Peškova, Plzeňská,
Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická
Lhota, Třebomyslice a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice.

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. srpna 2022,
přednostně budou přijaty děti s prokazatelně trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu
v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy.
Školský obvod Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad tvoří ulice Budovatelů, Družební,
Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová,
Mírové náměstí, Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, Peškova, Plzeňská,
Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická
Lhota, Třebomyslice a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice.

4. Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. srpna 2022 pěti let a jsou
z jiného školského obvodu na území města Horažďovice, z dalších částí města a jiných obcí:
ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská,
Mayerova, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, Příkopy, Příčná, Rybářská,
Smetanova, Strakonická, Šumavská, Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části města Babín,
Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Kejnice, Malý Bor, Mečichov,
Velký Bor, Velké Hydčice.

5. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku do 31. srpna
2022 a jsou z jiného školského obvodu, z dalších částí města a jiných obcí:
ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská,
Mayerova, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, Příkopy, Příčná, Rybářská,
Smetanova, Strakonická, Šumavská, Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části města Babín,
Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Kejnice, Malý Bor, Mečichov,
Velký Bor, Velké Hydčice.

6. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. srpna 2022
a jsou z jiného školského obvodu, z dalších částí města a jiných obcí:
ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská,
Mayerova, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, Příkopy, Příčná, Rybářská,
Smetanova, Strakonická, Šumavská, Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části města Babín,
Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov a na základě uzavřených dohod obce Hejná, Kejnice, Malý Bor, Mečichov,
Velký Bor, Velké Hydčice.

V případě nenaplnění kapacity MŠ budou přijímány i děti mladší věku tří let.

Doplňující kritéria:
 V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
 Sociální potřebnost např. ( interkultura, sociální a zdravotní znevýhodnění, samoživitelé,
osiřelé dítě, zaměstnanost). **
* Kritérium upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce.
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku
nepříznivé sociální situace ( např. dítě samoživitele/samoživitelky - osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení, apod.).
Za zaměstnaného je považován i zákonný zástupce, hlášený na Úřadu práce ČR.

Zákonní zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
do mateřské školy, a to:
1. S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
2. S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.

V:………………………Dne:………………………………………………….……….………………………

Podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

Vyplňuje ředitelka KMŠ:
Vydáno rozhodnutí číslo ………………………………………………………………..…

Bc. Lucie Listopadová
ředitelka mateřské školy

