
ZÁPIS DO MŠ 

Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice 

pro školní rok 2020/2021 

11. května 2020 v 15:00 – 16:30 h. 

O přijetí rozhodne v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ředitelka 
školy ve správním řízení. V rámci toho bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane 
součástí spisu dítěte v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním 
seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod registračními čísly nejméně po dobu 15 dní: 

 na vchodových dveřích mateřské školy 

 na webových stránkách školy 

Doklady k zápisu 

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a potvrzení od dětského lékaře, že 

je dítě schopno účastnit se vzdělávání v mateřské škole. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

1. Povinnost předškolního vzdělávání, tj. dosažení věku dítěte 5 let do 31. 8. 
2020  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona), s trvalým pobytem ve spádové oblasti a 
včasným podáním přihlášky k předškolnímu vzdělávání. 

2.   Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti. 

3.  Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 3 školského 
zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu 
vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí 
proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.  

4. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31.8.2020, s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium 
pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího 
k nejmladšímu.  

5. Děti různého věku z nespádové oblasti. 

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje 
ředitelka školy. Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka školy přihlédnout k 
závažným okolnostem. 


