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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Ředitelka mateřské školy Vysočany vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 
2020/2021, který se koná v období od 4. května do 15. května 2020 z důvodu uzavření 
mateřské školy bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí. 
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. Má formu 
pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze 
dle § 34 odst. 5 školského zákona individuálním vzděláváním dítěte. Individuální vzdělávání 
dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání 
péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
 
Děti jsou přijímány ke zkušebnímu pobytu, a to od data nástupu do mateřské školy nejdéle 
po dobu tří měsíců. Ukončení docházky v průběhu zkušební lhůty doporučí lékař nebo 
školské poradenské zařízení /PPP, SPC/. Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní 
vzdělávání povinné.  
 
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí je možné 
v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu 
roku samostatný zápis. 
 
 
Podání žádosti bude možné: 

1. do datové schránky školy pvsvuhx 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) nebo 

scan originálu žádosti na e-mailovou adresu: ms@vysocany.com 
3. poštou 
4. vložením přímo do poštovní schránky u MŠ  

 
Tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách naší mateřské školy 
https://www.vysocany.com/ms/prijmani-deti,  potvrzení od lékaře se v současné době 
nevyplňuje. 
 
Doložení řádného očkování dítěte  
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  
 



Doložení rodného listu dítěte  
Pro doložení rodného listu stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem. 
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti 
zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze)  
2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
O přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka Mateřské školy Vysočany, ve 
správním řízení nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.  
Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a bodově ohodnoceny podle Kritérií 
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Ta jsou zveřejněna 
na internetových stránkách školy.  
Žádosti se posuzují ke dni ukončení zápisu, tj. 15. 5. 2020.  
 
  
 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ 
 
o přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněna pod přiděleným 
registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na úřední vývěsce, v šatně MŠ a na 
internetových stránkách, a to po dobu 15 dnů. Registrační číslo žádosti o přijetí bude 
zákonnému zástupci oznámeno před zveřejněním výsledku e-mailem. 
 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  
Všem dětem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí a bude zákonným zástupcům doručeno.  
 
 
 
 
Vysočany 6. 4. 2020    Blanka Hejčová, ředitelka MŠ 


