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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Zápis do naší mateřské školy proběhne v letošním roce výhradně distanční formou. Ředitel školy 

určuje dobu zápisu v termínu od 4. 5. do 7. 5. 2020.  

 

Jak bude zápis probíhat? 

Zákonný zástupce dítěte, který chce poţádat o zápis do MŠ, si z webových stránek školy vytiskne 

formulář „Ţádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (menu "Info a dokumenty", odkaz "Formuláře", 

sloupec Mateřská škola), který vyplní a opatří svým podpisem (věnujte prosím pozornost úplnému 

a přesnému vyplnění ţádosti). Na druhé straně ţádosti je potřeba zajistit vyplnění lékařského 

potvrzení o očkování dítěte. Jedná se o povinnou součást, bez které bude ţádost neúplná a bude ji 

potřeba doplnit (viz poučení nad formulářem potvrzení na druhé straně ţádosti). Pokud není moţné 

z provozních důvodů lékařské potvrzení zajistit, vytiskne si zákonný zástupce čestné prohlášení, které 

je připojeno na konci této informace, vyplní jej a spolu s čitelnou kopií očkovacího průkazu jej doloţí 

společně se ţádostí. Zákonný zástupce tím přebírá odpovědnost za správnost a úplnost dokládaných 

údajů. Pokud zákonný zástupce nemůţe doloţit, ţe je dítě řádně očkováno, musí doloţit, ţe je proti 

nákaze imunní nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se 

nevztahuje pouze na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Ţádost s případnými přílohami vloţí zákonný zástupce do obálky, kterou buď odešle poštou na adresu 

školy, nebo ji doručí osobně do schránky školy u vchodu budovy Masarykova. V obou případech 

obálku viditelně označí „ZÁPIS MŠ“. Pokud má zákonný zástupce k dispozici osobní datovou 

schránku, lze doručit ţádost i prostřednictvím datové schránky školy. A pokud má zákonný zástupce 

svůj osobní elektronický podpis, lze podepsanou a naskenovanou ţádost doručit i emailem 

s ověřeným elektronickým podpisem na adresu jiri.sliacky@skolavranovice.cz. Ţádost musí být škole 

doručena ve výše uvedené době zápisu. 

Jako potvrzení přijetí ţádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrţí zákonný zástupce na, 

v ţádosti uvedenou, mailovou adresu informace o registračním číslu přijaté ţádosti a informace 

o dalším postupu v řízení. Pokud zákonný zástupce odešle ţádost a do 8. 5. nedostane potvrzení 

o jejím přijetí, kontaktuje telefonicky ředitele školy na tel. č. 730 151 123. Pokud by přijatá ţádost 

nebyla způsobilá k vyřízení dle správního řádu, bude zákonný zástupce kontaktován pro další domluvu 

telefonicky na telefonním čísle, které v ţádosti uvedl. 

 

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 neţ 90 dnů, a na občany jiného členského 

státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle neţ 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 neţ 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postiţením. 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. 

 

 

 



 

Další postup při řízení o žádosti 

Pokud by ţádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemohl podat zákonný zástupce dítěte, 

kontaktuje ten, kdo by tak měl učinit, ještě před odesláním ţádosti ředitele školy (mailem či telefonem, 

kontakty níţe) a domluví s ním moţnosti a další postup! 

Po provedeném sběru ţádostí rozhodne ředitel školy na základě vyhlášených kritérií o přijetí či 

nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam všech registračních čísel přijatých dětí bude 

zveřejněn nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení (přijetí ţádosti) na úřední desce školy a školních 

webových stránkách. Zákonní zástupci případných nepřijatých dětí budou o rozhodnutí o nepřijetí 

vyrozuměni i písemně.  

Další náleţitosti formální části zápisu, jako prokázání totoţnosti zákonného zástupce, případně 

doloţení dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů atd.), doloţení rodného listu dítěte, dodání 

Zápisního listu, budou provedeny u dětí přijatých na společné schůzce s rodiči. Ta bude svolána 

v nejkratším moţném termínu po znovuotevření školy.  

 

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání pro zápis na školní rok 2020/2021 

- přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které k 31. 8. 2020 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. 2020 dosáhnou věku čtyř let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku čtyř let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o polodenní či jinak krácenou docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku tří let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku tří let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o polodenní či jinak krácenou docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku dvou let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku dvou let, s trvalým pobytem v obci Vranovice a ţádostí 

o polodenní či jinak krácenou docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku tří let a starší, s trvalým pobytem mimo obec Vranovice 

a ţádostí o celodenní docházku dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

- děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku tří let a starší, s trvalým pobytem mimo obec Vranovice 

a ţádostí 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 mimo obec Vranovice dle 

věku sestupně (od nejstarších po nejmladší) 

Dvouleté děti budou přijímány pouze v případě, ţe jsou od počátku plně připravené plnit nároky 

a poţadavky předškolního vzdělávání, tedy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a Školního vzdělávacího programu. Dvouletým dětem je vţdy 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 nyní činí 106 dětí. Předpokládaný počet volných míst pro 

toto řízení je 19, přesný počet ale bude záviset aţ na výsledku řízení o odkladu školní docházky 

současných předškoláků a řízení o zřízení přípravné třídy základní školy pro školní rok 2020/2021! 

V obou případech se, vzhledem k nastalé situaci a omezenému provozu především školských 

poradenských zařízení, předpokládá protaţení obvyklých termínů jejich vyřízení. Jakmile však budou 

všechna řízení ukončena a stanoven tak definitivní počet volných míst, budou v případě jejich vyššího 

počtu automaticky obsazena zájemci dle pořadí, stanoveného na základě kritérií pro přijetí! 

V případě, ţe by na základě uvedených kritérií nebylo moţné určit u některých dětí pořadí a přitom to 

bude podstatné pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, bude ředitel školy pořadí určovat veřejným 

losováním.  

 
 

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

       ředitel školy 

   tel. č. 519 433 110, 730 151 123 

e-mail: jiri.sliacky@skolavranovice.cz 



 

 

 

 

Čestné prohlášení k očkování 

 

Já, níţe podepsaný zákonný zástupce (jméno a příjmení) …………………………………….., 

trvale bytem …………………………………………………………………………………….. 

prohlašuji, ţe (jméno a příjmení dítěte) ……………………………………………………….., 

nar. …………………………………, se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným 

očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

 

 

………………………………………………… 

                 podpis zákonného zástupce 

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu dítěte 


