
Mateřská škola RiegrovaMateřská škola Brandýs n.L - Stará Boleslav Riegrova 1621 250 01 Brandýs nad Labem,IČO: 43754139ID datové schránky: hcbx8am, tel: +420326 902 735, email: info@ms-riegrová.cz
Spisová značka:_____________________  Převzala:___________________________________________ Dne:____________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍPodle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do: Mateřská škola Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Riegrova 1621 od školního roku 2023/2024.
DÍTĚ:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu:

Adresa pro doručování písemností:

telefon*:E-mail:
Datová schránka*:__________________________________________________________

* - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným 
zástupcem v době přijímacího řízení.

OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Ředitel: Mgr. Vladislava StuchlíkováAdresa právnické osoby, která vykonává činnost školy: Riegrova 1621, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ• jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů v této žádosti může mít za následek zrušení rozhodnutí o přijetí dítěte• prohlašuji, že jsem byl/a seznámen s kritérii pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024
V_________________________________ dne________________ Jméno a podpis zákonného zástupce
Dokumentaci zkontrolovala podle originálů: Mgr. Vladislava Stuchlíková
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a §34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 
Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním 
řádem a dle dalších platných právních předpisů.
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Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře.
Vyjádření lékaře:Jméno a příjmení dítěte:Datum na rození:Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku ANO NEnezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexa vakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka)
neboje proti nákaze imunní ANO NE
nebo nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky)Jde o dítě, které má spec., potřeby: ANO NE

ANO NE

DatumRazítko a podpis lékařeŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splněni právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a§ 34 odst. 5a 6 zákona č. 
561/2004 Sb.) a správce údajúje bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu stanovenou 
spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.

Vygenerováno 20/03/2023 09:37 systémem Twigsee.com, tisk provedl Vladislava Stuchlíková
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Čestné prohlášení-dokumentace
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Jméno a příjmení dítěte:Čestně prohlašuji, že jsem byl seznámen s kritérii pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024, s termínem nahlížení do spisu a možností vyjádřit se ke spisu, a že souhlasím se zasláním přiděleného registračního čísla/ platí pro zákonné zástupce, kteří zaslali přihlášky elektronicky, nebo poštou/ na mnou uvedený e-mail v přihlášce.Pro zaslání registračního čísla uděluji souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem přijímacího řízení.Dne:Podpis zákonného zástupce:
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Formulář o preferenci mateřské školyv případě podání více přihlášek do mateřských škol spádové oblastiBrandýs nad Labem - Stará Boleslav
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Jméno a příjmení dítěte:() MŠ Beneše (včetně odloučeného pracoviště Okružní)() MŠ Dvořákova() MŠ Chobotská() MŠ Pražská (včetně odloučeného pracoviště Rosa)() MŠ RiegrovaOčíslujte od 1-5 dle Vaší preference
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Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Riegrova 1621
IČ:43754139, ID datové schránky :hcbx8am, tel. +420 326 90 2735, 

e-mail: info@ms-riegrova.cz

SMĚRNICE

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2023/2024
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 ods.2 písm. b) a § 183, odst.l, 
zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou 
města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod 
mateřských škol zřízených městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a v souladu 
se zákonem č.500/2004 sb.

(Správní řád) v aktuálním znění

K přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka školy 
kritéria pro přijetí dětí;

• Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav podle § 34a odstavce 1 zákona 561/2004
v platném znění

• Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
narozené nejpozději 30. 9. 2020 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí 
bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nej starších k nej mladším / 
až do naplnění třídy mateřské školy do počtu 24 dětí na třídu.

• Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav, narozené nejpozději 30. 09. 2020, seřazené podle věku od
nej starších k nejmladším až do naplnění třídy mateřské školy do počtu 24 dětí na 
třídu.

Mgr. Vladislava Stuchlíková,
ředitelka mateřské školy, Brandýs n.L. - Stará Boleslav, Riegrova 1621

23. 1. 2023 v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
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