
                                                 
Vážení rodiče, 

 

dovolujeme si připomenout, že Zápis k předškolnímu vzdělávání (sběr žádostí o 

přijetí vašeho dítěte) v naší mateřské škole proběhne dne 14.5.2020 v době od 

10.00 do 16.00 hod. v budově  školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. 

Tato alternativa je určena rodičům, kteří nemají možnost dálkového podání 

Žádosti o přijetí. Pokud této možnosti osobního podání chcete využít, domluvte 

si telefonicky (723753021) čas předání žádosti. Tímto opatřením chceme 

předejít koncentraci většího množství osob na stejném místě a ve stejném čase.  

Kromě vyplněné žádosti s sebou přineste i kopii rodného listu dítěte. Pokud by 

vymezený čas nestačil zájmu, bude přijímání žádostí možné i další den (vždy po 

domluvě).  

V současné době každoročně počet žádostí o přijetí dětí zpravidla překračuje 

volnou kapacitu mateřské školy, přečtěte si proto pozorně kritéria pro přijímání 

dětí. Kolonku o způsobu docházky nevyplňujte, doplníme ji po vzájemné 

dohodě (v souladu s § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb., je ředitel mateřské školy povinen 

při přijetí dítěte do mateřské školy vždy stanovit po dohodě se zákonným 

zástupcem docházku dítěte do mateřské školy).    

V aktuální krizové situaci neplatí při přijímání dětí požadavek potvrzení od 

pediatra o řádném očkování dítěte, bude nahrazen čestným prohlášením 

zákonného zástupce a doložením kopie očkovacího průkazu. Tento postup 

směřuje k tomu, abyste nemuseli navštívit ordinaci dětského lékaře.   

Prosíme, věnujte pozornost pečlivému prostudování a vyplnění všech 

požadovaných formulářů. Podle nových pravidel GDPR nesmíme při zápisu 

shromažďovat nadbytečné údaje, proškrtané kolonky proto budeme doplňovat až 

v případě přijetí dítěte do mateřské školy. Rovněž všechny formy kontaktu na 

vás jsou nepovinným údajem, přesto prosíme minimálně o ten telefonní. 

Pokud vaše dítě nedovrší k 31.8.2020 věku 3 let, zvažte, prosíme, podání vaší 

žádosti o jeho přijetí do mateřské školy. Vzhledem ke každoročně vysokému 

počtu podaných žádostí nebudou tyto děti k předškolnímu vzdělávání přijímány. 

Každá podaná žádost však musí být vyřízena a zvyšuje se tím administrativní 

zatížení školy. Pokud nebude kapacita mateřské školy po řádném zápisu 

naplněna, bude zveřejněna dodatečná nabídka volných míst dostupnými 

informačními kanály. 

Děkujeme za pochopení. 

                                             

                                   Těšíme se na vaše děti i na vás 

                                                                                                    Vaše Sluníčko 


