
 
                                           

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 
 

Na základě opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se bude konat zápis 

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 

Zápis do MŠ proběhne v době od 2. 5. do 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí  

a zákonných zástupců. 

  

1. JAK PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ 
 
Elektronicky, poštou, výjimečně osobně 

 

1. STÁHNĚTE a následně VYTISKNĚTE nezbytný dokument – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání“, vytiskněte oboustranně na jeden papír, čitelně vyplňte, mimo části „Vyjádření lékaře“ “, kterou 

musí vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem.  

Jako přílohu žádosti je nutno přiložit kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná).  

 

Žádost o přijetí vytisknete z našich webových stránek www.zskatovice.cz v záložce „Mateřská školka – 

dokumenty ke stažení“.  

 
2. Všechny potřebné dokumenty dodáte do mateřské školy jedním z následujících způsobů: 

 

 elektronicky – do datové schránky (ID datové schránky: btvmebp) v období mezi 2. 5. a 16. 5. 2021 

 elektronicky – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý e-mail! 

v období mezi 2. 5. a 16. 5. 2021 (e-mail: mskatovice@seznam.cz) 

 poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 2. 5. 2021 a nejpozději 16. 5. 2021 

 vhozením obálky označené "Zápis 2021" do poštovní schránky umístěné na plotě MŠ (v tomto 

případě obdržíte e-mail o potvrzení přijetí žádosti) 

 v krajním případě osobně (po telefonickém sjednání schůzky na daný čas; tel. číslo pro sjednání 

osobního podání: 604 861 849) 

 pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 

uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, 

jinak se k žádosti nepřihlíží! 

 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě 

zastupovat = úředně ověřená plná moc. 

 

Pokud si dokument nemáte možnost vytisknout, můžete si jej vyzvednout přímo v MŠ. 

 

3. DALŠÍ INFORMACE: 

 Následně vám po obdržení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude na e-mail, popř. 

telefonicky, posláno „registrační číslo“, současně s datem a časem možnosti nahlížení do spisu – 

prosíme, respektujte nouzový stav a ochranu zdraví a v případě vašeho zájmu nahlédnout do spisu 

(pro případné doplnění vašich údajů) nás nejprve raději kontaktujte! Děkujeme za pochopení. 

 

 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. Školská 

poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno 

ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. 

http://www.zskatovice.cz/


 
                                           

 

 

 Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let věku 

– pro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona)!  

 

 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. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň  

s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 
 

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT 

  
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: 

 

 KRITÉRIA  

1. 
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 
sídlí, které dosáhnou věku 5 let k 31. 8. 2021 a děti starší – s odkladem 
povinné školní docházky 

vždy 

2. 
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 
sídlí, které dosáhnou věku 4 let k 31. 8. 2021  

od nejstaršího po 
nejmladší 

3. 
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 
sídlí, které dosáhnou věku 3 let k 31. 8. 2021  

od nejstaršího po 
nejmladší 

4. 
Děti z jiné spádové oblasti MŠ, ve které mateřská škola sídlí, které 
dosáhnou věku 3 let k 31. 8. 2021  

od nejstaršího po 
nejmladší 

 
Dítě mladší 3 let bude přijato pouze v případě dostačující kapacity MŠ, a to za předpokladu, že přijetí dítěte 

nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny hygienické podmínky školy, podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovídající podmínky pro vzdělávání. I zde budou mít přednost děti 

s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola sídlí.    

 
 

3. CO BUDE PO ZÁPISU 
 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU 
 

Výsledky zápisu (děti přijaté) budou zveřejněny po dobu nejméně 15 dnů na webu mateřské školy a umístěny i na 

budově školy od: 

27. 5. 2021 

(Uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů. To bude zákonnému zástupci zasláno na e-mailovou adresu). 

 

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které si osobně vyzvednou v MŠ  

od 7. 6. do 11. 6. 2021 v době od 6:15 do 16:15 hodin. 

 

Rodičům přijatých dětí se písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. 

 

Dále si můžete stáhnout: 

 

 Směrnici o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 Povinnost předškolního vzdělávání pro děti 

http://www.mskbely.cz/ors/kcfinder/upload/files/Sm%C4%9Brnice%20k%20p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD%20k%20p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADmu%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD...2017-2018.pdf

