
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace 

 

 ZÁPIS 
do Mateřské školy Větrný Jeníkov na školní rok 2018/2019 

se koná 

 

3. května 2018 
od 8.00 - 11.00 hodin a od 14.00 – 16.00 hodin 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se koná 

 

19. dubna 2018 
od 8.00 – 10.00 hodin 

 
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

 Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

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

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, v platném znění) s výjimkou dětí přijímaných k povinnému 

předškolnímu vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro děti od 2 let 

 Při nástupu dítěte do MŠ musí mít dítě zvládnuty základní hygienické a sebeobslužné 

návyky (přiměřeně jeho věku) nezbytné pro docházku do MŠ 

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

Do MŠ budou přednostně přijímány děti ze společného školského obvodu spádové školy 

Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace, které mají místo 

trvalého pobytu v obcích Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Dudín, Kalhov, Šimanov, Ústí, 

Zbilidy a Zbinohy. 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dovrší 5 let 

do 31. 8. 2018 a starší, s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu 

spádové školy – povinné předškolní vzdělávání.  



2. Děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku nejméně 2 let, s trvalým bydlištěm ve 

společném školském obvodu, v pořadí od nejstaršího po nejmladší. 

3. Děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku nejméně 2 let, s trvalým bydlištěm mimo 

společný školský obvod spádové školy, v pořadí od nejstaršího po nejmladší do 

počtu volné kapacity MŠ.  

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele 

(zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte). 

 

 

 Rodiče si vyplní předem  žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy. Žádost o přijetí si 

rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole při Dni otevřených dveří nebo bude ke 

stažení na webových stránkách školy (www.zsvj.cz) 

 

 Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce originál rodného listu dítěte, občanský 

průkaz nebo jiný doklad k doložení trvalého pobytu, cizinci doklad o pobytu v ČR 

 Prosíme o podání žádosti pouze jedním rodičem (podpis pouze jednoho) – práva 

druhého rodiče tím nejsou nijak zkrácena. Pokud se na žádost podepíší oba rodiče, 

musí být rozhodnutí vystaveno každému zvlášť 

 

 Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Toto registrační 

číslo si žadatel uschová, výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na 

základě registračních čísel 

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním na 

veřejně přístupném místě mateřské školy a na webových stránkách školy. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená, tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí 

rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani škola je nebude zákonným zástupcům doručovat 

 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží 

nejpozději do 30 dnů od data podání. Žádáme rodiče, aby si v zájmu urychlení celého 

správního řízení přišli vyzvednout rozhodnutí osobně do mateřské školy dne 21. 5. 

2018 od 9.00 do 15.00 hodin 

 

 

 

 

 

 

Ve Větrném Jeníkově dne 10. 4. 2018                                          RNDr. Blanka Vodová  

                                                                                                             ředitelka školy 

 

 

 

http://www.zsvj.cz/

