
Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 
  
1. CO MUSÍTE UČINIT PŘED ZÁPISEM? 
 
       1. STÁHNETE a následně VYTISKNETE nezbytný dokument – Žádost o přijetí dítěte          

k předškolnímu vzdělávání, vytisknete oboustranně. 
 
             Pokud si dokument nemáte možnost vytisknout, můžete si je vyzvednout přímo v MŠ. 
               
       2. Dokument vyplňte RUČNĚ: 
 
             • Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám, vyjma části „Vyjádření lékaře“, kterou musí 
              vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem. 
 
              • Dokument nezapomeňte podepsat a zkontrolovat. 
 
       3. Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají: 
 
              • Občanský průkaz zákonného zástupce (popř. povolení k pobytu u cizinců) 
                     • v případě, že by nemohl ani jeden ze zákonných zástupců dítěte a někdo by je zastupoval, je 
                      nutné přinést úředně ověřenou plnou moc 
 
              • Rodný list dítěte 

  

 
2. DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT 
  
1. Kritéria přijímaní dětí 
 
 

KRITÉRIUM BODY 

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti, ve které mateřská škola sídlí  5 

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou 
věku 5 let do 31.8 2018 a děti starší – s odkladem povinné školní docházky 

5 

Věk dítěte 
Dosažení věku 4 let dítěte k 31. 8. 2018 3 

Dosažení věku 3 let dítěte k 31. 8. 2018 2 

 

  
2. Dále UPOZORŇUJEME: 
 
1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které 
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou. 
               (Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.) 
 
2. V letošním roce se k zápisu do MŠ musí dostavit rodiče dětí, které do 31. 8. 2018 dosáhnout 5 (či více) let  
věku – pro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona)! Tyto děti 
mají nárok na přijetí ve spádové mateřské škole dle místa trvalého pobytu.  
 
                             (!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!) 
 
 
 
 
        
 
 



3. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
        

a) termín konání zápisu 

  
              Zápis do Mateřské školy se bude konat: 

ve čtvrtek 3. května 2018 od 8:30 do 15:30 hod. 
a 

v pátek 4. května 2018 od 8:30 do 13:00 hod. 
v kanceláři MŠ na třídě Broučků 

  

b) co musím k zápisu přinést (shrnutí) 
 
              1. Vyplněné dokumenty: 
                      • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně potvrzení od lékaře) 
 
                                         (Dokumenty ke stažení na www.zskatovice.cz)  
 
              2. Doklady 
                     • Platný občanský průkaz zákonného zástupce 
                     • Rodný list dítěte 
                     • Popřípadě další dokumenty (povolení k pobytu u cizinců, plnou moc při zastupování, atd.) 
 
              3. Dále je možné doložit 

                     • Rozhodnutí o odkladu školní docházky 
                     • Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného 
                       v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné 
                       k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby 
                       ředitel školy mohl rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření. 
 

  
4. CO BUDE PO ZÁPISU 
 

a) zveřejnění výsledků zápisu 
 

Výsledky zápisu (děti přijaté i nepřijaté) budou zveřejněny na webu mateřské školy a umístěny i na budově školy od: 

23. 5. 2018 (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů). 
 
Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou.  
  
Rodičům přijatých dětí se písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. 

  

  
 
Dále si můžete stáhnout: 
 
- LETÁK k zápisu do MŠ 

- Směrnici o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
- Povinnost předškolního vzdělávání pro děti 5leté a starší 
- Přihlášku ke stravování  
 


