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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY dle par. 16 odst. 9 pro školní rok 2020/2021 se koná 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí  

vzniku a rozšíření koronaviru a onemocnění COVID-19 

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 
 

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby v termínu od 4. května 2020 do 11. května 2020  
zaslali dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte  do školy : 

a) elektronicky (datová schránka nebo email s elektronickým podpisem) 
b) poštou 
c) nebo osobně do školy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy 

Dokumentace nutná k předání škole: 
 Vyplněná a podaná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

pro děti se zdravotním postižením 
 Doložení řádného očkování dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku) 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

 prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.     
  

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 581 773 766 (škola) nebo mob. 733 171 806 (ředitelka školy). 
Další podrobné informace o škole a zápisu:  www.zslipnik.cz     

Kritéria pro přijetí 
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený počet do výše kapacity MŠ (tj. 10 
dětí), bude ředitelka školy rozhodovat podle Kritérií pro přijetí v tomto pořadí: 

1. Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky 
2. Děti, které mají 5 let k 31. 8. 2020  (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 budou mít 6 let) – tj. děti, pro které je  

předškolní docházka povinná 
3. Děti, které mají 4 roky k 31. 8. 2020  (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 budou mít 5 let) 
4. Děti, které mají 3 roky k 31. 8. 2020  (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 budou mít 4 let) 

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34 a odst. 1 školského zákona) pro děti v předškolním 
ročníku. Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. 
Dle nově platné legislativy mají děti tříleté, čtyřleté a pětileté přednost v přijetí v tzv. spádových mateřských 
školách. Spádovou mateřskou školou je škola zřízená obcí nebo svazkem obcí ve školském obvodu, v němž má dítě 
místo trvalého pobytu. 
Naše mateřská škola není spádovou školou. V případě přijetí dítěte do naší mateřské školy bude ředitelka školy 
tuto skutečnost následně hlásit řediteli školy, která je pro dítě spádovou školou. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí. Nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení obdrží zákonný 
zástupce osobně nebo poštou do vlastních rukou Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dítěte do 
mateřské školy. 

Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
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