
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V     ŘÁDNÉM TERMÍNU ZÁPISU  

 Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o před 
-školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v části 
druhé  a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

               Informace  a pokyny pro rodiče:  

- Zákonný zástupce má možnost podat přihlášku a evidenční list do více mateřských škol, spolu 
s přihláškou předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

- Ředitelka mateřské školy je povinna přihlášku a evidenční list od zákonných zástupců přijmout 
a dle kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítě do mateřské školy.

- Ředitelka MŠ může přijmout  přihlášku dítěte do mateřské školy, které dovrší  věk 
      3 let  do 31.12.2013.
-     Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  
      a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou  
      kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví)

      -     Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka školy v kritériích.

- MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj, vyvěšením v MŠ , 
umístěním na webových stránkách MŠ apod. do 15. 1. 2003

- Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou po dobu max. 12 
měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

            Pokyny pro rodiče:

1. Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne formuláře   (přihlášku a evidenční list ) ve vybraných 
 MŠ ve dnech 12. 2. 2013 a 13. 2. 2013 v  čase stanoveném ředitelkou MŠ, nebo stáhne na 
www.jakdoskolky.cz

2. Oba dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonnými zástupci 
dítěte, odevzdá zákonný zástupce do zvolené/ných mateřských škol ve stanoveném 
termínu,  tj. od  26.2. do 27.2. 2013 ( tímto termínem je zahájeno správní řízení) – čas pro 
odevzdání stanoví ředitelka MŠ.

3. V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou : 
       - potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dané mateřské školy,
       - zápisový lístek,
       - termín k nahlédnutí do spisu dítěte  dne 4.3.2013, čas stanoví ředitelka MŠ

4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 5.3.2013

5. Termín sejmutí výsledku zápisu je 20.3.2013
 

6. Zákonní zástupci dětí odevzdají zápisový lístek do zvolené  mateřské školy.  Odevzdání 
zápisového lístku  vedení MŠ je stanoveno na dny 19. 3 a  20.3. 2013 v době  od 13 do 17 
hodin. 

7. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo 
postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.  
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