
INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Opatření k zápisům do MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 

Zápis do Mateřské školy Lísek proběhne v souladu s právními předpisy a uskuteční se 

v termínu dle školského zákona, v období od 10. do 14.5.2021 a to vzhledem k mimořádným 

opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-

19 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Způsoby podání žádosti jsou – datovou schránkou (ID datové schránky: tzjkt8x), emailem 

s elektronickým podpisem (ms.lisek@seznam.cz), poštou (Lísek 90, 592 45) nebo osobním 

podáním ve škole. Konkrétní termín, kdy lze podat osobně žádost je 12.5.2021 v době od 8 

do 15 hodin za dodržení hygienických podmínek. 

Obsah žádosti. Vzor žádosti si zákonní zástupci mohou stáhnout z webových stránek školy a 

vyplní všechny náležitosti, včetně data a podpisu, přiloží prostou kopii rodného listu. 

Přílohou žádosti bude také doložení řádného očkování dítěte praktickým lékařem pro děti a 

dorost.  

Doložení řádného očkování dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním je podmínkou pro přijetí. Nebo 

mít doklad o trvalé kontraindikaci.                                                                                                                                                                               

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

Žádost je přijímána pod číslem jednacím a na uvedený e-mail škola pošle registrační číslo 

žádosti ( následné vyrozumění o přijímacím řízení) .                                                           

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do zpravidla 6 let na základě kritérií, 

  

1)Spádová mateřská škola, povinné předškolní vzdělávání (přednostně budou přijímány děti 

které do 31.8.2021 dosáhnou 5.roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ – 

povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem povinné školní docházky).  

2)Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání ( přednostně budou přijímány děti narozené 

do 31.8.2018 s trvalým místem pobytu ve spádovém školském obvodu. 

3) Děti přijímané podle data narození (od nejstaršího po nejmladší) a to do výše povoleného 

počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku se zohledněním odpočtů za děti s podpůrnými 

opatřeními a děti mladší tří let). 

 

 Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  

Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem1.9.2021 nedovrší věku 2 let.  

 

 

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let). Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 

dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte, pouze pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává. 

Pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.9. daného roku povinné. 

 

                                                                                                             Ředitelství MŠ Lísek 



 
 

                                                                


