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ZÁPIS DĚTÍ do Mateřské školy Šebetov 

pro školní rok 2021/2022 

2.5. – 16.5.2021 

Vážení rodiče,  
 
tímto si Vás dovolujeme informovat o organizaci zápisu do mateřské školy. Vycházíme z 
metodického doporučení pro organizaci zápisů, které vzhledem k vyhlášeným krizovým 
opatřením vydalo MŠMT. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole a proběhne 
pouze jeho formální část.  
 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 
 

Formální část:  
 

1. Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9. 2021 do mateřské školy, 
musí doručit v termínu od 2.5. 2021 do 16. 5. 2021 níže uvedenou dokumentaci 
ředitelce MŠ Šebetov.  

 
Požadovaná dokumentace:  

 vyplněná Žádost o přijetí do mateřské školy 
 potvrzení praktického dětského lékaře (Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je 

podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 
předškolní vzdělávání). Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro 
účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo 
potvrzení lékaře.  

 prostá kopie rodného listu dítěte.  
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných 
zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.  

 
K vyplnění požadované dokumentace přednostně využijte formuláře zveřejněné na 
webových stránkách naší školy v sekci ,,Dokumenty“. Kdo nemá možnost tisku formulářů, 
může si je po domluvě vyzvednout ve škole.  
 

2. Možné způsoby předání požadované dokumentace do školy:  
 

 osobně dne 10.5.2021 od 11:00 do 15:30h , popř. do schránky školy,  

 poštou (rozhodující je datum podání na poštu),  

 datovou schránkou (ID MŠ Šebetov - 7hgkz6m),  
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3. Registrační číslo:  

 zákonný zástupce obdrží telefonickou formou nebo e-mailem registrační číslo, pod 
kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i 
zveřejněn výsledek tohoto řízení. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné 
podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání bude zasláno v písemné podobě doporučeně. 
 

4. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne nejpozději do 11. 6. 2021 na 

webových stránkách naší školy v sekci ,,Novinky“, zároveň budou výsledky vyvěšeny 

na vstupních dveřích do mateřské školy. 

 
5. Kritéria přijetí: 

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanoví ředitelka 

školy následující kritéria. Každému dítěti budou za tato splněná kritéria přiděleny 

body (uvedené v závorce). Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí. 

Děti se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeny podle data narození 

(od nejstaršího). 

 

 děti s trvalým pobytem v obci Šebetov s odkladem a s povinnou předškolní 

docházkou (děti, které dovrší do 31.8. 2021 5-ti let věku) – (10 bodů) 

 děti, s trvalým pobytem v obci Šebetov, které do 31.8. 2021 dovrší 4 let věku - 

(10 bodů) 

 děti s trvalým bydlištěm v obci Šebetov, které dovrší do 31.8. 2021 3 let věku 

– (10 bodů) 

 Ostatní děti tj. mladší a děti s trvalým pobytem mimo obec Šebetov –(5  bodů) 

 

 

 

 

V Šebetově 15.3.2021   ____________________________________ 

                                                                          Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ Šebetov 
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