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Informace pro rodiče k zápisu do MŠ Žalhostice a 

k povinnému předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2022 – 2023  

Zápis dětí do MŠ proběhne v pátek 13. 5. 2022 od 10 do 16 

hodin v budově MŠ 

Podávat žádosti o přijetí je možné během konání zápisu nebo 

do konce května po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ 

MŠ přijímá děti od 3 let 

Zařízení poskytující péči o dítě od 3 let věku a starší v denním režimu nebo 

předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které nastupují k povinnému 

předškolnímu vzdělávání (děti, které dovrší k 31. 8. daného roku 5 let). 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. O jejich přijetí rozhodne ředitelka školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení a také registrujícího lékaře či 

lékaře specialisty. 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany 

ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR 

oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný 

zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. 

Žádost a evidenční dotazník si mohou rodiče vyzvednout v MŠ po předběžné 

telefonické dohodě před termínem zápisu, viz níže. 

Vyplněné tiskopisy, včetně potvrzení lékaře, podepsané oběma zákonnými 

zástupci, doručí zákonný zástupce do MŠ k zápisu 13. 5. 2021 (nebo po 

dohodě s vedoucí učitelkou MŠ).  

POTŘEBNÉ DOKUMENTY:  

• ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

• EVIDENČNÍ DOTAZNÍK 

• VSTUPNÍ ZÁZNAM O DÍTĚTI (lze předat v MŠ až při nástupu dítěte 

do MŠ) 

• KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE 

• POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 

• OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
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Potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách školy 

http://www.skolazalhostice.cz nebo po telefonické domluvě k vyzvednutí 

v MŠ. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude oznámeno pod přiděleným 

registračním číslem dítěte obvyklým způsobem na webu školy a na 

vchodových dveřích budovy MŠ. 

 

Povinné předškolní vzdělávání v MŠ: 

- pravidelná denní docházka, 

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních 

prázdnin je dobrovolné, 

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní 

řád. 

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání: 

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, 

individuální vzdělávání, 

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 27. 5. 2022 přijetí do jiného 

typu školy ředitelce (popř. vedoucí spádové MŠ). 

Individuální vzdělávání: 

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 27. 5. 2022 individuální 

vzdělávání dítěte ředitelce nebo vedoucí učitelce MŠ, kde je dítě přijato, 

- obsah oznámení: jméno, R. Č., místo trvalého pobytu, období - kdy bude 

dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání, 

- ředitelka (popř. vedoucí MŠ) doporučí zákonnému zástupci oblasti, v 

nichž má být dítě vzděláváno, 

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání, 

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka (popř. 

vedoucí MŠ). 

 

  
Mgr. Bc. Alena Krchňavá 

ředitelka školy 

 

http://www.skolazalhostice.cz/

