
Informace k zápisu dětí do mateřské školy 
 

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu 
 
2.5.2022 a 3.5.2022. Ředitelka mateřské školy Jana Pondělíková uskuteční zápis do MŠ. 
 
 
 
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání: 
 

 

• Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a 

evidenční list v termínu 2.5.2022 (10:00 – 16:00 hod.) nebo 3.5.2022 (10:00 – 16:00 

hod.). Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné evidenční list a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo 

ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 
 
• Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 
1. datovou schránkou (yyek3nw), nebo 

 
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (skolka@chuchle.cz), nebo 

 
3. osobně do mateřské školy.  

 

 

V případě podání žádosti o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání emailem bez 

elektronického podpisu je nutné do 5- ti dnů od zaslání ještě doručit žádost výše uvedeným 

způsobem. 

 
 

1. Zákonný zástupce dítěte se žádostí dodá kopii rodného listu dítěte. 
 

2. Ředitelka mateřské školy si ověří místo trvalého pobytu na MČ Velká Chuchle, který 

vede evidenci obyvatel. 
 

3. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému 

předškolnímu vzdělávání nebo má odklad školní docházky. 
 

4. Potvrzení na žádost vydá lékař. 

 

5. Individuální vzdělávání dítěte – zákonný zástupce může místo povinného 

předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí 

přesto přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním 



vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 

měsíce před začátkem školního roku (formulář ke stažení). 
 

6. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a 

informaci o možnosti nahlédnutí do spisů Vám bude předána u zápisu. 
 

7. Na webových stránkách školy jsou uveřejněna „Kritéria pro přijetí do MŠ“, která 

budou použita. 
 

8. Do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí, tj. nejpozději do 3. 6. 2022 bude 

zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí na informační tabuli MŠ a na webu MŠ. 
 

9. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato 

možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 27. 5. 2022 od 9.00 – 12.00 hodin v 

mateřské škole po předchozí telefonické domluvě. 
 

10. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do 

vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů od ukončení přijímacího 

řízení. 
 

11. Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2022. 
 

12. Třídní schůzka pro nově přijaté děti bude aktuální podle situace v červnu (termín 

bude upřesněn na webu MŠ). 

13. Zápis pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později bude 

organizován v období červen – červenec 2022, termín bude upřesněn. 

 

Термін реєстрації лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у 

Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 

лютого 2022 року і пізніше, буде організовано в період з червня по липень 2022 

року, дата буде уточнена. 

 
 
 

 

Ve Velké Chuchli dne 5.4.2022 
 

 

Jana Pondělíková 
 

ředitelka školy   


