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INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

 
Ředitelství ZŠ a MŠ Čisovice v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

ve znění pozdějších předpisů ustanovilo následující podmínky pro podávání žádostí  

o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23. 

Zápis je určen pro děti z ČR a cizince s dlouhodobým pobytem v ČR.  

Zápis dětí z Ukrajiny (Lex Ukrajina) bude probíhat následně v době od 1.6.2022 do 

15.7.2022. Bližší informace o přesném termínu zveřejníme na webových stránkách 

školy v květnu. 

 
 

Pokyny pro rodiče 
 

 

1. Zákonný zástupce dítěte si vytiskne formulář (žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání) na webových stránkách školy – www.zsmscisovice.cz 

 

2. Dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonným 

zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce  

v den zápisu, tj. 10.5.2022 od 13 do 16 hodin. 

Zápis bude probíhat v ředitelně školy (budova ZŠ). Účast dítěte není nutná. 

 

3. V  den zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:  

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

- lékařské vyjádření o povinném očkování (je součástí žádosti) 

- rodný list dítěte 

- svůj platný průkaz totožnosti 

- pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů,   

  předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte 

 

4. Žádosti mohou zákonní zástupci doručit také následujícími způsoby rozhodující je 

datum podání dne 10.5.2022: 

http://www.zsmscisovice.cz/
http://www.zsmscisovice.cz/


- do datové schránky školy 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: 

rubesova@zsmscisovice.cz, text v předmětu – Zápis MŠ 

 

5. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 

očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá 

potvrzením praktického dětského lékaře. Pokud je pro dítě docházka povinná, 

vztahuje se na něj výjimka a dítě nemusí být očkováno, aby bylo do MŠ přijato 

(§50 zákon č 258/2000 Sb.). 

  

6. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po 

zákonných zástupcích originál dokladu nebo ověřenou kopii. 

 
7. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o 

stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K 

předškolnímu vzdělávání (dál jen „PŠV“) se přednostně přijímají děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí 

obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 

 

8. Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje 

této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí. Seznam 

obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu 

místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. O přijetí dítěte 

uvedeného v ust. § 16 odst. 9 ŠZ rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího lékaře. 

 

9. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. 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. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce 

řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021. 

 
10.  Nahlédnutí do spisu (dle § 36 odst. 3 správního řádu) je možné dne 20.5.2022 

po předchozí domluvě na emailové adrese rubesova@zsmscisovice.cz.  
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11. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se 

rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem 

 
a. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, vývěska 

vedle vstupu na pozemek školy a na webových stránkách školy 

http://www.zsmscisovice.cz/aktuality-%e2%98%80-ms/, vyzvednutí rozhodnutí 

v písemné formě je možné v termínu 23.-25.5. v čase od 7 do 8 hod. nebo od 15 

do 16.30 hod. v budově MŠ. Rodiče přijatých dětí si vyzvednou ve výše uvedeném 

termínu evidenční list (nebo stáhnou z webových stránek) a vyplněný, včetně 

vyjádření lékaře doručí nejpozději do 15.6. do mateřské školy. Bez řádně 

vyplněného a odevzdaného evidenčního listu nemůže dítě MŠ navštěvovat. 

 

b. nepřijatí uchazeči (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) si 

vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě v termínu 23.-25.5. v čase od 

7 do 8 hod. nebo od 15 do 16.30 hod. v budově MŠ, případně jim bude zasláno 

poštou. 

 

12. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný 

termín zveřejnění je stanoven na den 23.5.2022. V seznamu nemohou být 

uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte po 

doručení žádosti. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude 

součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

 

 

                                        
 

           
        Mgr. Lenka Hejnicová 

             ředitelka školy  
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