
 Vážení rodiče, 
 
dovolujeme si připomenout, že Zápis k předškolnímu 

vzdělávání (sběr žádostí o přijetí vašeho dítěte) v naší 

mateřské škole proběhne dne 4.5.2022 v době od 12.30 do 

16.30 hod. v budově školy na ulici Rovná, ve třídě 

Vrabčáků. Kromě vyplněné žádosti s sebou přineste                     

i rodný list dítěte. 

 

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).    

 

Nezapomeňte, že žádost v době podání již musí být opatřena vyjádřením pediatra. Bez 

lékařské informace o proočkování není možné dítě do mateřské školy přijmout. Ve složce 

máte nově opět tiskopis na lékařské potvrzení o očkování.  Pokud by vám pediatr odmítl 

tento tiskopis potvrdit s tím, že vydává vlastní, lze jej akceptovat, pokud bude obsahovat 

požadované údaje. Spolu s vyplněnou žádostí přineste i podepsané Prohlášení zákonných 

zástupců. 

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 31.8.2022 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. 

 

 

 

Upozornění: 

 

K zápisu do MŠ stanoveném na 4. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců 

na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – 

uprchlíky je určen zvláštní termín zápisu v termínu stanoveném na 4. července 2022. 

 

 

 

                                                                                Těšíme se na vaše děti i na vás 

                                                                                             Vaše Sluníčko 


