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Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – základní informace 

(Výňatek ze Školního řádu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace –  

blíže viz směrnice č. 2/2019) 

 

• Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 

let. 

• Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

• Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu 

k předškolnímu vzdělávání (od 2. května do 16. května) pro následující školní rok a informuje 

veřejnost   prostřednictvím plakátů, na webových stránkách mateřské školy, na vývěsce města, 

ve Šluknovských novinách. 

• Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Formulář žádosti o 

přijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci dětí buď s týdenním předstihem v MŠ, v den zápisu 

v mateřské škole nebo si jej mohou vytisknout z webových stránek školy – http://www.skolka-

sluknov.cz/ a vyplněný formulář (spolu s dalšími přílohami – výčet je uveden níže) odevzdají 

v den zápisu v mateřské škole. Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný 

zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

• Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se 

zveřejněním termínu přijímacího řízení. 

• Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

b. Vyjádření lékaře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o tom, 

že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. V případě bezkontaktního zápisu lze vyjádření lékaře nahradit 

kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením zákonného zástupce 

dítěte. 

c. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem 

d. Dohodu o docházce dítěte do mateřské školy 

e. Zmocnění k předávání dítěte 

•  Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy Rozhodnutí o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon), a to buď kladné nebo záporné. 

• Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci dítěte v písemné 

formě a bude uveřejněno: 

a. na úřední desce školy a 

b. na webových stránkách školy (http://skolka-sluknov.cz/) – s uvedením 

přiděleného registračního čísla; 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručujeme zákonnému zástupci dítěte 

v písemné formě prostřednictvím České pošty. Na web MŠ nezveřejňujeme. 

• O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. 
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