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JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 

MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který nastupuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné (z.č. 178/2016 Sb.) 

 Zápis dětí do mateřské školy (dále MŠ, škola) na následující školní rok probíhá 

v termínu, který stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem Město Železný Brod. 

Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni u vchodu do mateřské školy, na 

webových stránkách školy a v Kulturním kalendáři města v tom kalendářním roce, ve 

kterém následující školní rok začíná. 

 Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje 

kapacita školy.  

 Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), lékařské potvrzení a formulář o 

přidělení registračního čísla, předloží svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, a 

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

potvrzení o trvalém pobytu dítěte. 

 Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle 

zveřejněných kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

 Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

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

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – výjimku tvoří děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky, pro které je s platností od 1. ledna 2017 

předškolní vzdělávání povinné ( ŠZ se odvolává na §50 Zákona o veřejném zdraví)  

 O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě kritérií 

stanovených Směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání při překročení kapacity MŠ. 

 Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí obvyklým způsobem, tj. 

vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod. Jeden výtisk obdrží 

zákonný zástupce při podání Žádosti o přijetí. 

 

 

Pokyny pro rodiče 

1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (Žádost, Lékařské potvrzení, 

Přidělení registračního čísla) stažením na webu naší mateřské školy (tiskněte 

oboustranně), případně si je v listinné podobě vyzvedne v Mateřské škole Na Vápence 

766. 



2. Dokumenty řádně vyplněné, včetně originálu lékařského potvrzení, podepsané 

zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu 

stanoveném ředitelkou. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.  

3. V MŠ zákonní zástupci obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte 

a termín k nahlédnutí do spisu dítěte. 

4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je do 30 dnů od podání žádosti. Na webu školy a 

na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle plnění kritérií. 

5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič písemně v zákonné lhůtě dle správního řádu. 

6. Zákonní zástupci přijatých dětí neprodleně oznámí, že dítě do MŠ nastoupí – pro 

případ, že by podávali přihlášku do více mateřských škol. V opačném případě zákonný 

zástupce vyplní formulář Žádost o zastavení přijímacího řízení a takto uvolněné místo 

bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií. 

7. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na 

informační schůzku, kde podepíší rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, vyzvednou si další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu 

MŠ. 

8. Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný evidenční list 

s potvrzením od lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu, na kterém zároveň 

uvedou všechny osoby blízké, kterým udělí právo vyzvedávat dítě z MŠ.  

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který 

zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku 

a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě 

podmínek a především potřeb dítěte. 

 

 

 

 

V Železném Brodě  dne 31. 3. 2017                                    Jitka Jírová 

                                                                                              ředitelka školy 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


