
Vážení rodiče! 

Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2022-2023 bude probíhat prezenčně  
ve dnech 2. a 3. května 2022 v době od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin  

a 4.května v době od 8.00 do 12.00 hodin 

K podání žádosti je nutné doručit mateřské škole vyplněné tyto dokumenty: 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (naleznete v záložce Zápis) 

2. Přílohu č.1 k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (naleznete v záložce   
Zápis) 

3. Informaci o zpracování osobních údajů (naleznete v záložce Zápis) 

4. Kopii rodného listu dítěte 

5. Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte 

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.   

6. Kopii doporučení školského poradenského zařízení (u dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami)    

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii 
doporučení.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.  

Výše uvedené tiskopisy (pokud nemáte možnost vlastního tisku) si můžete vyzvednout 
v mateřské škole nebo je vyplnit a předat ve dnech konání zápisu. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné  
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:  

1. osobním předání ve dnech konání zápisu – preferujeme 
2. do datové schránky školy:  bf4kzia  
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : 

ms.nerudova@email.cz 
4. poštou na adresu: Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711, 392 01 Soběslav 

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). 

Vzhledem ke komunikaci mezi Vámi a školou, je důležité čitelné vyplnění Vašich kontaktních údajů 
(telefon, email apod). 

 

 

 



Další informace  

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněna 
v záložce Zápis. 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat  
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.  

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede 
evidenci obyvatel. Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 3/2019, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a části společných školských obvodů 
definuje jeden školský obvod. Kritéria nevylučují přijetí dítěte z jiné spádové oblasti, pouze 
upřednostňují děti spadající do dané mateřské školy na základě školského obvodu.  

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.  

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně  
i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte 
předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku.  

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.  

* Mateřská škola bude následně průběžně do 16.5.2022 kontaktovat zákonné zástupce  
pro případné doplnění dokumentů.  

*   Po ukončení přijetí žádostí, 17.5.2022, bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost 
budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  
jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného  
pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady,  
na jejichž základě bude rozhodnuto. Termín možnosti seznámení  
s podklady je uveden na Žádosti o přijetí.  

*  Poté bude bez zbytečného odkladu zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly)  
na webových stránkách MŠ, ve vestibulu MŠ a na dveřích MŠ. Termín zveřejnění Vám bude sdělen  
při podání žádosti. Bude zároveň uveřejněn na webových stránkách v záložce Zápis. 

 Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte 
poštou). 

 Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.  
Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy.  
Základní školy budou uzavírat rozhodnutí o přijetí až 30.6.2022 a rodiče mají možnost do té doby 
doložit mateřské škole rozhodnutí o odkladu školní docházky svého dítěte. Nevíme tedy přesný 
počet přijímaných dětí a tato situace se ještě může změnit. 

V záložce Zápis bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje účast Vás 
zákonných zástupců dítěte, neboť na ní dojde k předání potřebných dokumentů, bez nichž není možné 
zahájit docházku do mateřské školy. Součástí tohoto setkání bude seznámení se školním řádem, provozním 
řádem apod.  

Na setkání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Soběslav, Nerudova 711 


