
Informace k organizaci a průběhu zápisu 2022 / 2023
Mateřská škola Svojetice, okres Praha - východ

1. Organizace  zápisu

1. 1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době
od 2. května do 16. května kalendářního roku. 
Mateřská škola Svojetice má stanoven termín zápisu na       4  . 5. 20  22    od    9  ,00 – 17,00 hodin.  

1. 2 Pod  ání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě.

    Žádost   je možné doručit následujícími způsoby:     

1. Soukromou datovou schránkou do datové schránky školy :  4cckz58 
    Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne  4. 5. 2022 v době 0:00–23:59 hod.   
    Ředitelka mateřské školy 5. 5. 2022 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové    
    schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně
    razítka a podpisu ředitelky. 
2. E  -mailem s uznávaným elektronickým podpisem    (nelze jen poslat prostý email! )
                                                                                          skolka@svojetice.cz
    Ředitelka mateřské školy odešle dne  5. 5. 2022 zákonným zástupcům zpět na uvedený email
    potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem. 
3. O  sobním podáním    dne  4. 5. 2022 od  9,00 – 17,00 hodin
    Zákonný zástupce kontaktuje školu na emailové adrese : skolka@svojetice.cz
    a zaregistruje si u ředitele školy čas, kdy se může osobně do školy dostavit, aby nedocházelo 
    k dlouhé čekací době.

1.   3    Místo zápisu  : 
        Zápis se koná v budově Mateřské školy Svojetice, Louňovická 358.

1.   4    Potřebné dokumenty  

a)  Ž  ádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2

 jméno a příjmení dítěte
 datum narození
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu 

dítěte)
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu)
 jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:
 telefonní spojení na zákonné zástupce a emailovou adresu nebo soukromou datovou schránku
 údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
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 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání

b)  Vyjádření lékaře

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.

c)   Kopie rodného listu   dítěte  

----------------------------------------------------------------------

      Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
Žádost k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře naleznete na webových stránkách školy 
( zápis do školky). Vyzvednutí v listinné verzi je možné v budově školy od 1. 4. 2022.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede 
evidenci obyvatel. 

----------------------------------------------------------------------

1.   5    Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)  

            Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v   
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

            Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí 
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě 
cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě 
jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného 
předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání 
přednost před dítětem z jiného školského obvodu. 

            Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2022 
povinné. Tato povinnost se vztahuje: 

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, 
 na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle

než 90 dnů, 
 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně 

po dobu delší než 90 dnů, 
 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

 4 souvislé hodiny denně

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako 
u základních a středních škol). 



2. Průběh zápisu

Zákonnému zástupci bude přiděleno registrační číslo  žádosti,  pod kterým bude v zákonné lhůtě 
vedeno správní řízení . Pod tímto registračním číslem budou uveřejněny na webových stránkách školy 
a na úřední desce školy výsledky přijímání k předškolnímu vzdělávání.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí , kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání , 
za oznámená.

V případě nepřijetí ke vzdělání obdrží zákonný zástupce Rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo datovou 
schránkou.

3  . Vyjádření se k podkladům ve správním řízení   

Zákonný zástupce dítěte se může  11. 5. 2022  od 11,00 – 12,00  přijít vyjádřit  k podkladům 
rozhodovacího řízení  - předložit případná chybějící potvrzení. V tento den nebude zákonnému 
zástupci sděleno, zda dítě je nebo není přijato k předškolnímu vzdělávání.

Pořadí přijetí / předání / Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělání nemá vliv na konečné rozhodnutí.
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku uvolní- li se místa 
v mateřské škole. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v zákonné lhůtě 30 dní .

4  .  Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí proběhne dne   13  . 6. 20  22    v 16,30 h

Obsah schůzky  : informace k provozu MŠ, adaptační program
                          : přihlášky ke stravování, evidenční listy, zmocnění k předávání dítěte, 
                            udělení souhlasů

Ve Svojeticích  28. 2. 2022                                      Sylva Miškovská – ředitelka MŠ Svojetice


