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Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29 
Mgr. et Bc. Michaela Kuběnová – ředitelka školy 

Na Maninách 1080/29a, Praha 7, PSČ 170 00 

 

Žádost o přijetí dítěte do „Jesliček“ 

Dětská skupina 

 
žádám jako zákonný zástupce dítěte 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození:         Státní občanství: 

Místo trvalého pobytu dítěte: 

Údaj o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte: 

 

o přijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“, jejíž činnost vykonává Mateřská škola  

U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, IČ: 65993896, se zkušebním pobytem na 3 měsíce 

od 1. 9. 2020. 

 

Zákonní zástupci se spolu dohodli, že mateřská škola bude jednat o přijetí dítěte se zákonným 

zástupcem: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: 

Datum narození zákonného zástupce dítěte: Státní občanství: 

Doručovací adresa: 

ID datové schránky /fyzické osoby – zákonného zástupce dítěte/: 

 
Souhlas s evidováním osobních a citlivých údajů 
Podpisem ztvrzuji, že souhlasím s poskytnutím a uchováním osobních údajů svého dítěte a rodinných příslušníků 
pro potřeby DS JESLIČKY. Tato data budou využívána v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně 

osobních údajů. Souhlas poskytujeme na celé období v dětské skupině „Jesličky“ a to na zákonem stanovenou 

dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje.  

 

V Praze dne …………………. 

 

…………………………………...................... 

                                                                                   Podpis zákonného zástupce dítěte 
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Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny: 
 

• Do dětské skupiny se přijímají děti od 12 – 36 měsíců 

• přednostně se přijímají děti rodičů samoživitelů, obou pracujících rodičů 

• při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

• V případě rozhodnutí o přijetí do dětské skupiny podepisuje podpořená osoba (rodič) Smlouvu  

o poskytování péče včetně vyplněné Karty podpořené osoby 

 

 

K žádosti je nezbytné doložit: 
1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

2) potvrzení zaměstnavatele  

3) v případě studujícího rodiče – potvrzení o studiu 

4) v případě nepracujícího rodiče – potvrzení z úřadu práce 

 

Kritéria pro přijímání dětí: 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce: 

 
Kritéria: Bodové ohodnocení: 

Rodič samoživitel  30 bodů 

Oba rodiče pracující  20 bodů 

Pravidelná 

docházka na více 

než 4 hodiny 

denně 

5x týdně 50 bodů 

 4x týdně  40 bodů 

 3x týdně 30 bodů 

 2-1x týdně  10 bodů 

 

 

V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitel  

s ohledem na potřeby DS. 

 

                                                                                                                    

 

……………………………………………………………… 

                                                                                                                     Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

Žádost byla doručena dne:……………………..   bude evidována pod registračním číslem:………………..…… 


