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Podmínky zápisu (přijímacího řízení pro podávání žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání) v Mateřské škole Hrubčice 

pro školní rok 2019/2020 
 

Zápis do MŠ Hrubčice se koná 14. 5. 2019 v 9,00 – 16,00  

 

Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby si buď osobně, nebo telefonicky 

domluvili čas návštěvy mateřské školy v době zápisu!! Telefon: 582 368 328 

 

  Pro školní rok 2019/2020 je v MŠ Hrubčice volná kapacita 15 míst  

 

Vyzvednutí tiskopisu žádostí k předškolnímu vzdělávání je možné od 1. 4. 2019:  
- v elektronické formě na internetové adrese:  www.mshrubcice.cz  

- přímo v MŠ v době provozu  6,30 – 16,00 

 

K zápisu je nutné dostavit se osobně s dítětem a přinést:  

 řádně vyplněnou žádost a potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování a zdravotním 

stavu dítěte (nejdéle 5 dnů staré)  

 originál rodného listu dítěte  

 občanský průkaz  

Postup přijímacího řízení:  

 zákonným zástupcům bude po předání žádosti přiděleno registrační číslo  

 budou seznámeni s dalším postupem přijímacího řízení  

 V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanovém 

ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, 

bude správní řízení usnesením zastaveno.  

 nahlédnutí do spisu v průběhu přijímacího řízení a odstranění nedostatků dle výzvy bude 

možné v pátek 17. 5. 2019 v době od 10,00 do 11,00 hodin 

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle § 183 

odst. 2 školského zákona, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn 20. 5. 

2019 na vývěsce MŠ a na webové stránce školy na dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním 

seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí si můžou zákonní zástupci vyzvednout v 

mateřské škole do 31. 5. 2019. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, budou odeslána doporučeně 

poštou. 

 nástup nově přijatých dětí je od 1. 9. 2019, pokud se nedohodnete s ředitelkou na jiném termínu 

 

 

 

  

 

http://www.mshrubcice.cz/
http://www.mshrubcice.cz/


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 Ředitelka mateřské školy Hrubčice, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), po dohodě se 

zřizovatelem mateřské školy, Obec Hrubčice, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí 

podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu, která v následujícím školním roce stanovena na 41 dětí.  

Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a řídí se prováděcím předpisem 

příjímacího řízení vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 

přijímacího řízení je vydáváno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.  

  

Kritéria:    

1) Doklad o pravidelném očkování dítěte, nebo potvrzení o tom, že je dítě vůči nákaze 

imunní, nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci dle Zákona 

č. 258/2000 ve znění pozdějších předpisů   
                        

2) Věková skupina    

  počítáno k 31. 8. školního roku 2019/2020 

Předškoláci + OŠD  600 

Čtyřleté děti  500 

Tříleté děti  400 

*Děti mladší tří let, které dosáhnou 3 roky ve školním  

roce, kterého se týká přijímací řízení  

          100                      

  

3) Bydliště a zaměstnání zákonných zástupců v obci  

Trvalý pobyt dítěte v obci  200 

Trvalý pobyt aspoň 1 zákonný zástupce  200 

  

4)Doplňková kritéria  

Sourozenec dítěte zapsaný v MŠ  100 

Délka docházky (celoroční, celodenní docházka do MŠ)  100 

     
*Děti mladší tří let, které mají osvojeny základní hygienické a sebeobslužné dovednosti a   

nemají sociálně adaptační problémy, mohou být přijaty v případě volné kapacity MŠ  

 

 

 

 

 

 



 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrubčice, bude ředitelka 

postupovat dle jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a dle bodového systému.     

 Při shodném bodovém ohodnocení kritérií má přednost starší dítě před mladším (dle data 

narození).  

 O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.  

 Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 

Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve 

vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Z tohoto důvodu musí být dítě, které je přijato k 

předškolnímu vzdělávání, připraveno plnit požadavky stanoveny stanovené Rámcovým programem 

předškolního vzdělávání a Školním vzdělávacím programem mateřské školy.  

 Dítě mladší tří let věku, přijaté k předškolnímu vzdělávání, se stává dítětem mateřské školy se všemi 

právy a povinnostmi s tím souvisejícími, předškolní vzdělávání je mu poskytováno v souladu se 

školskými právními předpisy.  

 Rozhodnutí ve věci přijetí nebo nepřijetí dítěte je vydáno ředitelkou mateřské školy neodkladně,  

nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.  

 Podle § 183 odst. 2 školského zákona, rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě v MŠ na 

dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí si můžou zákonní zástupci 

vyzvednout v určené dny v mateřské škole.  

 Rozhodnutí o nepřijetí si můžou zákonní zástupci vyzvednout osobně v MŠ, nebo jim bude zasláno 

poštou.  

 Nástup nově přijatých dětí do mateřské školy je zpravidla začátkem nového školního roku, pokud 

neoznámí zákonný zástupce pozdější nástup dítěte například z důvodu:  

- prodloužené dovolené  

- dlouhodobé nemoci dítěte, rekonvalescence  

 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nelze rozhodnout, pokud zákonní zástupci nepředloží 

potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte.  

 O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře   

 Do Mateřské školy v Hrubčicích jsou děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíců. Pokud se v této 

době ukáže, že dítě nemá z domova základní hygienické návyky (např. se pomočuje, nejí 

samostatně, nespolupracuje při oblékání apod.), nezvládne odloučení od rodiny, je možné z 

těchto důvodů docházku dítěte do mateřské školy odložit, nebo ukončit.  

 Docházka může být také přerušena v případě, pokud zákonní zástupci zatají zdravotní stav 

dítěte, rozhodující pro vzdělávání v běžné MŠ a to po dobu, něž předloží skutečné vyjádření 

lékaře o zdravotních problémech dítěte.  

 Pokud zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání až po termínu zápisu, nebo v 

průběhu školního roku, pak může být dítě přijato, ale pouze v případě, že mateřská škola má volnou 

kapacitu.  
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