PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu.
O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona
(zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona
č.500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro rodiče:
zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 v
době od 3. 5. do 14. 5. 2021:
Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ
organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Do MŠ je třeba doložit:
•
•
•

•
•

1. Žádost (viz. Dokumenty ke stažení)
2. Evidenční list (viz. Dokumenty ke stažení)
3. Doložení řádného očkování dítěte potvrzením praktického dětského
lékaře – viz zadní strana evidenčního listu (netýká se dítěte s povinným
předškolním vzděláváním)
4. Prostou kopii rodného listu
5. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení,
zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
!!!(nezapomeňte na podpisy obou zákonných zástupců na dokladech)!!!
Doklady se podávají:

•

•
•
•

1. datovou schránkou, kterou si rodiče mají možnost zřídit zdarma
(kontakt na datovou schránku MŠ je ehtk2cp)
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4. po telefonické domluvě osobním podáním ve škole dne 7. 5. 2021 od
10:00 – 16:00 hodin. (poštovní schránka)

Důležité informace o zápisu:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou ředitelkou stanovena pravidla
pro přijetí. Tato kritéria, Žádost, Přihlášku, Evidenční list a ostatní
tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.
2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona).
3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v
MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat
ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská
škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání.
4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.
5. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy
na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
6. Žádosti bude přiděleno registrační číslo a oznámeno zákonnému
zástupci. Pod tímto číslem bude pak oznámeno vyvěšením rozhodnutí.
7. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí
zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj
potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
8. Vedle doložení dokladu o očkování (na zadní straně EVIDENČNÍHO
LISTU) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
9. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení,
zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
10. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů,
může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou
kopii.

Zápis 2021 – otázky a odpovědi
Jak se rodič dozví o přijetí či nepřijetí svého
dítěte do MŠ?
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012
rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě
ve vývěsce u budovy MŠ a na webových stránkách mateřské školy.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den: 1. 6. 2021. V seznamu nemohou být
uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne
osobně v písemné podobě dne 1. 6. 2021. Odvolací lhůta je 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí. V řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelky
MŠ je odvolacím orgánem Krajský úřad Plzeňského kraje. Po uplynutí
odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.

