
Základní škola a Mateřská škola 
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Masarykova 178
691 25 Vranovice 

ZVEME VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do naší mateřské školy proběhne 7. 5. 2019 v době od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 
hod. v budově  Školní  413 (třída  Žabičky).  Pokud  se  zákonní  zástupci  nemohou  ze  závažných 
důvodů dostavit k  zápisu ve vyhlášeném termínu,  kontaktujte  prosím bezodkladně ředitele  školy 
(kontakty viz níže), nejpozději však do dne zápisu, abychom mohli situaci řešit individuálně.

Jak bude zápis probíhat?
O  přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  rozhoduje  ředitel  školy  dle  ustanovení  §  34  zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 
školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti  zákonného zástupce. Při 
přijímání postupuje podle správního řádu a kritérií, která stanovil. Žádost o přijetí podává  zákonný 
zástupce osobně,  přítomnost dítěte není nutná. Z důvodu ověření dále zákonný zástupce předloží 
rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, jehož 
výsledkem bude rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
naší mateřské školy. V den podání mají všechny žádosti stejnou váhu, pořadí podané žádosti tedy není 
nijak zvýhodňující při rozhodnutí!

Co je k zápisu potřeba?
- vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  včetně vyjádření lékaře  (žádost je možné 

stáhnout  na  webových  stránkách  školy  http://skolavranovice.cz/wp-
content/uploads/2016/08/Prihlaska-MS_2019.pdf,  nebo  ji  vyzvednout  osobně  na  hlavní  budově 
školky Školní 323 u paní vedoucí učitelky Galbavé)

- zákonný zástupce platný průkaz totožnosti
- rodný list přihlašovaného dítěte
- další dokumenty, důležité pro vzdělávání dítěte, pokud jsou takové k dispozici (např. doporučení 

školského poradenské zařízení, rozhodnutí o svěření do péče či o střídavé péči apod.)
- u cizinců jsou dále potřeba dokumenty v souladu s § 20 školského zákona

Koho se předškolní vzdělávání týká?
Dle ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku  
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské  
školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku,  do  zahájení  povinné  školní  docházky  dítěte,  je  předškolní  vzdělávání  povinné.  Povinné 
předškolní  vzdělávání  se dle ustanovení  § 34a školského zákona vztahuje na státní  občany České 
republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského  
státu Evropské unie,  kteří  na  území  České republiky pobývají  déle  než 90 dnů.  Dále  se  povinné 
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky 
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
Nevztahuje  se  na  děti  s hlubokým mentálním  postižením.  Zákonný  zástupce  dítěte  je  povinen 
přihlásit  dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání  v kalendářním roce,  ve kterém začíná povinnost 
předškolního  vzdělávání  dítěte.  Dítě  se  v rámci  povinného  předškolního  vzdělávání  vzdělává 
v mateřské škole v souladu s § 34a odst. 3 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný 
způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání dle § 34a odst. 5 školského zákona.

Jaké jsou podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání?
Kromě výše uvedených podmínek,  vyplývajících ze školského zákona,  je třeba dodržet  podmínky 
stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který určuje, že mateřská škola  
může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 
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proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se 
nevztahuje pouze na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Jakým způsobem se zákonný zástupce dozví výsledek řízení o jeho žádosti o přijetí?
V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno jedinečné registrační číslo, se kterým bude zákonný 
zástupce seznámen. Seznam všech registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději  do 
třiceti  dnů od zahájení přijímacího řízení (dne zápisu) na úřední desce školy a školních webových 
stránkách.  Protože  se  zveřejněním tohoto  seznamu  považují  dle  §  183  odst.  2  školského  zákona 
rozhodnutí o přijetí  za oznámená, bude písemné rozhodnutí o přijetí  předáváno, pouze pokud o to 
zákonný zástupce  požádá. Nebude-li o předání rozhodnutí požádáno, zůstane pouze  součástí spisu 
dítěte. Písemná rozhodnutí o nepřijetí budou proti podpisu předána osobně na základě výzvy ředitele 
školy, nebo doručena na doručovací adresu zákonného zástupce. Ještě před vydáním rozhodnutí má 
ale dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonný 
zástupce právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (tzv. nahlédnout do spisu). Tuto možnost budou 
moci zákonní zástupci využít v termínu, který stanoví ředitel školy. Pokud by tento termín byl pro 
některé zákonné zástupce nevyhovující, mohou s ředitelem školy domluvit termín individuálně. 

Kritéria k přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
- přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku pěti 

let, nebo děti s odkladem povinné školní docházky (předškolní vzdělávání je pro ně povinné), které 
mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, tedy v obci Vranovice

Případná zbývající volná místa budou obsazena v tomto pořadí (bez bodového hodnocení):
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku čtyř nebo tří let, s trvalým pobytem v obci Vranovice 

a žádostí o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku čtyř nebo tří let, s trvalým pobytem v obci Vranovice 

a žádostí o polodenní či jinak krácenou docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku tří let a starší, s  trvalým pobytem mimo obec Vranovice 

a žádostí o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku tří let a starší, s  trvalým pobytem mimo obec Vranovice 

a žádostí o polodenní či jinak krácenou docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku dvou let, s trvalým pobytem v obci Vranovice dle věku 

sestupně (od nejstarších po nejmladší)
- děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku dvou let, s trvalým pobytem mimo obec Vranovice dle 

věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
Dvouleté  děti budou přijímány pouze v případě,  že jsou od počátku plně připravené plnit  nároky 
a požadavky  předškolního  vzdělávání,  tedy  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní 
vzdělávání  a  Školního  vzdělávacího  programu.  Dvouletým  dětem  je  vždy  stanoven  tříměsíční 
zkušební pobyt dle § 34 odst. 3 školského zákona. 
Děti  budou  k předškolnímu  vzdělávání  přijímány  pouze  do  naplnění  maximální  kapacity 
mateřské školy dle rejstříku škol,  která je nyní stanovena na 106 dětí.  Předpokládaný  počet 
reálně volných míst pro toto řízení je přibližně 25, přesný počet ale bude záviset až na výsledku řízení 
o odkladu školní docházky současných předškoláků! V případě, že by na základě uvedených kritérií 
nebylo možné určit  u některých dětí  pořadí a přitom to bude podstatné pro rozhodnutí o přijetí  či 
nepřijetí, bude ředitel školy pořadí určovat veřejným losováním. 

Na koho se lze obrátit v případě dalších dotazů?
V případě  jakýchkoli  dalších  dotazů  se  neváhejte  obrátit  na  ředitele  školy  osobně,  na  e-mailu  
reditel@skolavranovice.cz, nebo na telefonním čísle 519 433 110.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
        ředitel školy


