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Podmínky zápisu  

přijímacího řízení pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Hrubčice 

pro školní rok 2020/2021 
 

Zápis do MŠ Hrubčice bude probíhat od 2. do 16. 5. 2020 
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem a onemocněním COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 

opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

 

 Pro školní rok 2020/2021 je v MŠ Hrubčice volná kapacita 14 míst  

 

Formuláře k vyplnění: 

Žádost k předškolnímu vzdělávání dítěte v MŠ, Prohlášení o řádném očkování, 

Kritéria přijímacího řízení a další informace k zápisu jsou k dispozici od 7. 4. 2020:  
- na web. stránkách MŠ:  www.mshrubcice.cz  

- na web. stránkách OÚ Hrubčice:  www.hrubcice.cz 

 

Podání 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. Řádně 

vyplněnou a podepsanou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání, je tedy možné doručit následujícími 

způsoby:  

1. do datové schránky školy   797krw5 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem / naskenovanou  mshrubcice@tiscali.cz 

3. poštou nebo osobně do schránky MŠ, v zalepené obálce označené ZÁPIS DO MŠ, doručovací adresa:  

        MŠ Hrubčice, Hrubčice 40, 798 21 Bedihošť 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné smluvit si předem 

schůzku tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy 

telefonicky: 582 368 328, nebo přes emailovou adresu MŠ:  mshrubcice@tiscali.cz.  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 

elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním 

z výše uvedených způsobů. 

 

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


Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu 

náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

• datum narození,  

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),  

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání 

žádosti zastupuje).  

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň 

podstatné zjišťovat:  

• • jméno a příjmení tohoto zástupce,  

• • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 

zastupovat.  

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.  

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

obyvatel.  

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. 

Postup přijímacího řízení: 

 zákonným zástupcům bude po přijetí žádosti přiděleno registrační číslo (totožné s číslem v podacím 

deníku) – bude vám sděleno obratem po přijetí žádosti prostřednictvím vašich uvedených kontaktů 

 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 pondělí 18. 5. 2020 v době od 13,00 do 16,00 hodin 
 Rozhodnutí ve věci přijetí nebo nepřijetí dítěte je vydáno ředitelkou mateřské školy, nejpozději 

do 30 dnů od podání žádosti.  

 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 po ukončení příjímacího řízení, 

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

poštou.  

 Vzhledem k mimořádným opatřením, bude ředitelka MŠ řešit další postup se zákonnými zástupci 

individuálně, prostřednictvím uvedených kontaktních údajů v žádosti 

 nástup nově přijatých dětí je od 1. 9. 2020, pokud se nedohodnete s ředitelkou na jiném termínu 
 

 

 



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 (kopie očkovacího průkazu), 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. 2020 

Předškoláci + OŠD  600 

Čtyřleté děti  500 

Tříleté děti  400 

Děti mladší tří let, které dosáhnou 3 roky do 31. 12. 

2020 

          300                      

* Děti mladší tří let, které dosáhnou 3 roky v lednu až 

červnu 2021 

100 

  

3) Bydliště a zaměstnání zákonných zástupců v obci  

Trvalý pobyt dítěte v obci  100 

Trvalý pobyt aspoň 1 zákonný zástupce  100 

  

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 a musí splňovat kritéria Dotazníku pro děti mladší 3 let v MŠ  

 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 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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