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Informace k zápisu do mateřské školy pro 

školní rok 2020/2021 
 

1. Termín zápisu 
 Termín zápisu pro školní rok 2020/21 je stanoven na 5.–7. 5. 2020 

v čase od 6:00 do 16:00 hodin. 

 

2. Průběh zápisu 
 Zápis bude, podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných 

zástupců. Bude vícedenní, den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí 

při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 
3. Dokumenty, které zákonní zástupci odevzdají 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají: 

 Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

včetně potvrzení lékaře, pokud už jej máte vyřízené. 

 Pokud potvrzení lékaře pro účely tohoto správního řízení nemáte, je 

povinností doložit  vyplněné Čestné prohlášení a úplnou kopii 

očkovacího průkazu dítěte. Ředitelka mateřské školy porovná kopii 

očkovacího průkazu dítěte s dětským očkovacím kalendářem a 

posoudí, zda bylo dítě očkováno, dle zákona, všemi vakcínami, které v 

jeho věku má mít. 

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí 

zákonný zástupce doložit potvrzení od dětského lékaře, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

 Kopii rodného listu dítěte. 

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží 

oprávnění dítě zastupovat. 

 

4. Tiskopisy 

 Všechny potřebné informace i tiskopisy jsou ke stažení na webových 

stránkách školy www.mskrizikova.cz v záložce „Informace pro 

zákonné zástupce v článku „Zápis do MŠ“, přílohy ve formátu PDF. 

V tištěné podobě budou k vyzvednutí po telefonické domluvě (+420 

602 412 716) na Sekretariátě MŠ. 

 

http://www.mskrizikova.cz/
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5. Možnosti doručení žádosti 
Žádost je možno doručit jedním z následujících způsobů: 

 Do Datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: vgakwet). 

 E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

e-mail!). Přijetí úplné žádosti zaslané e-mailem a elektronicky podepsané 

bude ze strany školy potvrzeno rovněž e-mailem. Pokud potvrzující e-mail 

neobdržíte do 7. 5. 2020, prosím, kontaktujte nás. 

 Poštou (rozhodné datum, je datum podání na razítku pošty). 

 Osobním podáním do poštovní schránky v termínu a čase zápisu, 

nejpozději však 7. 5. 2020 do 16:00 hodin (schránka je umístěna na plotě u 

vstupní branky do MŠ) v zalepené obálce s označením Mateřská škola 

Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace – ZÁPIS DO MŠ).  

 

6. Průběh 

 Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Bude vícedenní (ve 

dnech 5.-7. 5. 2020 od 6:00 do 16:00 hodin). Den ani hodina podání nemá 

vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

 Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě 

uvedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci následně 

zasláno v SMS zprávě na tel. číslo uvedené v žádosti. 

 O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhodne mateřská škola Ostrava, Křižíkova18, 

příspěvková organizace prostřednictvím ředitelky školy ve správním řízení v 

souladu s platnými právními předpisy a dle platných Kritérií pro přijetí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21. 

 Nahlížení do spisu 

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání mají právo před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit 

se k podkladům, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí 

(dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a to od 

13. 5. do 14. 5.2020 v době od 10:00 do 14:00 hodin. 

 Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu s přidělenými registračními 

čísly na internetových stránkách mateřské školy a na veřejně přístupném 

místě (v prosklené vitríně umístěné na plotě mateřské školy). Rozhodnutí 

o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno, na 

požádání je možno je vystavit. 

 Rozhodnutí o nepřijetí 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, bude zákonnému zástupci doručeno doporučenou zásilkou.  

 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů 

ode dne podání žádosti. 
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7. Informace o povinném předškolním vzdělávání 

 Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/21 se vztahuje na děti, 

které do 31. 8. 2020 dosáhnou pěti a více let věku (odklad školní docházky). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je 

považováno za přestupek. 

 Povinné předškolní vzdělávání se 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. 

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením.  

 

8. Informace o předškolním vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s §34, odst. 1 školského 

zákona, v platném znění, pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve 

však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy 

právní nárok. 

 Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně  o 

stanovení zkušební doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce. 

Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 

 

9. Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2020/21 

Předpokládaný počet dětí, které by mohly být přijaty k předškolnímu 

vzdělávání je v den vydání této informace 42 dětí, tento počet je pouze 

předběžný a v průběhu správního řízení nebo po jeho ukončení se ještě může 

změnit. V případě uvolnění kapacity mateřské školy je možné přijímat děti 

k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 

Dále zákonné zástupce upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, mají rodiče právo a povinnost  zastupovat 

dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním 

jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, 

postačí k jednání jeden ze zákonných zástupců dítěte, který bude jednat 

s třetí stranou (mateřskou školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců 
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sám v záležitosti dítěte vůči třetí osobě, má se v dobré víře za to, že jedná se 

souhlasem druhého zákonného zástupce. V případě že by ve výše zmíněném 

vznikl nesoulad mezi zákonnými zástupci, škola nebude přihlížet k projevu 

vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se zákonní zástupci v dané věci, se 

zřetelem na zájmy dítěte, rozhodne jedině soud na návrh zákonného 

zástupce. Do vydání rozhodnutí soudu škola v souladu s § 64 odst.1) písm. c) 

zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění přeruší řízení, 

případně podle §66 odst.1) téhož zákona řízení zastaví. 

O přijetí dítěte dle §16 odst. 9) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

v platném znění, rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného 

vyjádření poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře. 

 

 

 

 

 
V Ostravě dne 7. 4. 2020 vydala 
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