
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA REGIONU     

KARLOVARSKÝ VENKOV 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 

Pracoviště: MŠ Sadov, MŠ Otovice, MŠ Hájek 

 

• Plánované počty přijímaných dětí : 

Pracoviště MŠ Sadov – 11 volných míst 

Pracoviště MŠ Otovice – 5 volných míst 

Pracoviště MŠ Hájek – celkem 14 volných míst  

 

 

1. zápis k předškolnímu vzdělávání vyhlašují školy dle §34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), průběh zápisu se řídí školským zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní 

řád) 

 

2. školní docházka do předškolního zařízení (mateřské školy) je pro dítě povinná od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne pátého roku věku, 

přihlášku podají povinně zákonní zástupci dětí narozených od 31. 8. 2016 do 31. 8. 

2017 (pokud do mateřské školy již nedochází). Zákonný zástupce je při přijímacím řízení 

povinen pravdivě informovat o všech skutečnostech týkajících se dítěte, včetně 

zdravotního stavu, zdravotních obtíží či jiných skutečností, které by mohly mít vliv na 

průběh předškolního vzdělávání. 

3. zápis pro následující školní rok se koná ve dnech: 

do MŠ Hájek v úterý 10.5.2022 

do MŠ Sadov ve středu 11.5.2022 

do MŠ Otovice ve čtvrtek 12.5.2022 

na všech pracovištích vždy od 15.00 do 17.00 hodin 

 

4. k zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, s občanským průkazem a rodným 

listem dítěte, vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do MŠ a potvrzeným evidenčním 

listem s vyjádřením lékaře. 

 

5. do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinným pravidelným 

očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkovat pro 

trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením 

praktického dětského lékaře. Potvrzení nebude požadováno u dětí, pro které je 

docházka do mateřské školy povinná – pětileté a starší. 



6. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podají zákonní zástupci dětí, které zahájí 

předškolní vzdělávání v měsíci září 2022, ale i ti, jejichž předpokládaný nástup bude 

v průběhu školního roku 2022/ 2023. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve 

věku zpravidla od 3 do 6 (7) let, nejdříve však pro děti od 2 let.  Do mateřské školy 

zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku. 

Žádost o přijetí dítěte a evidenční list je ke stažení na webových stránkách školy 

v sekci škola – dokumenty : www.skolaplnapohody.cz.  

 

• Každému dítěti bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které bude sloužit k identifikaci 

žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webových stránkách školy a na 

venkovních nástěnkách na jednotlivých pracovištích. 

 

•  Vzdělávání dětí mladších tří let bude probíhat po dohodě s ředitelem školy pouze na 

pracovišti mateřské školy v Hájku,  z důvodu vybavenosti budovy a vyhovujícím 

hygienickým a bezpečnostním předpisům, která jsou povinná pro tuto věkovou 

kategorii dětí.  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání : 

 

1. přednostní právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jeho spádové škole, 

tj. ve škole ve školském obvodu, v němž má trvalý pobyt 

2. přednostní právo na přijetí dítě s povinností předškolního vzdělávání 

3. přednostní právo na přijetí starších dětí na úkor mladších 

4. v případě, že ani po uplatnění kritérií, která nejsou v rozporu se školským či 

antidiskriminačním zákonem a jsou legitimní, ředitel nebude moci rozhodnout, 

bude využito transparentního losování. 

 

• Cíle předškolního vzdělávání jsou stanoveny v § 33 zákona č. 561/ 2004 Sb. Z tohoto 

ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve 

vzdělávací činnosti školy-NIKOLI POUZE V POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ. Dítě přijaté 

k předškolnímu vzdělávání tedy musí být připraveno plnit požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu (celostátně závazný dokument pro mateřské školy) a následně 

plnit obsah školního vzdělávacího programu.  

• Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány se zkušební dobou max. 3 měsíců- 

z důvodu ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám a chodu mateřské školy. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na: 

             Zástupkyně ředitele školy pro MŠ 

Telefon: 725 023 846 

Email ředitele školy: ivan.topinka@škola-kvvenkov.cz 

 Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy 

http://www.skolaplnapohody.cz/

