
Údaje o dítěti:

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v Mateřské škole Bohosudovský Korálek, Koněvova 100, Krupka, 

ve školním roce 2023/2024

Údaje o rodině dítěte:

V ……………………………… dne ………………………….. Podpis žadatele :

        ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PŘÍJMENÍ: 

JMÉNO: 

DATUM NAROZENÍ: 

BYDLIŠTĚ:  
(je-li odlišné od bydliště zákonných 

zástupců) 

K zápisu od: (den, měsíc, rok) 

PŘÍJMENÍ ŽADATELE (RODIČE): 

BYDLIŠTĚ:  

TELEFON: E-MAIL: 

SPISOVÁ ZNAČKA: 

JMÉNO ŽADATELE (RODIČE): 



    V Krupce dne:     Podpis zákonného zástupce:

     1. škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), g), i) školského zákona  561/2004 Sb.    

ve znění pozdějších úprav a dále podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších  

úprav. Údaje slouží potřebám školy a jsou náležitě chráněny.

     2.  podle § 34 odst. 3 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav může ředitelka školy stanovit 

zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

     3.  na nástěnkách, v tisku a webových stránkách školy mohou být zveřejňovány fotografie dítěte z běžného 

života MŠ

     A. mu bylo oznámeno, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona 500/2004, správní řád ve znění pozdějších úprav 

zahájení správního řízení o přijetí dítěte do MŠ, na možnost vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí v 

kanceláři  Mateřské školy Bohosudovský Korálek, Koněvova 100, Krupka dne do 14 dnů od vydání rozhodnutí

     C. údaje, které uvedl do žádosti, jsou pravdivé

     Zákonný zástupce prohlašuje, že:

     B. byl seznámen s  kritérii a podmínkami pro přijímání dětí do mateřské školy ve školním roce 2023/2024:

 

- Děti zaměstnanců Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov.

- Děti, které dovrší 3 roky k 1. 9. 2023 s přihlédnutím k sourozencům, kteří jsou žáky nebo studenty 

Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ.

- Děti, které dovrší 3 roky k 1. 9. 2023 s přihlédnutím na věk - přednost starších dětí před mladšími.

Způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak, pokud jsou 

volná místa, děti splňující druhé  a třetí kritérium.

Podmínkami zahájení správního řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou:

     1. dostavit se ve stanovený termín k zápisu a podat si žádost

     2. přinést evidenční list potvrzený lékařem o očkování dítěte

     Zákonný zástupce souhlasí s tím, že:


