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Informace k organizaci a průběhu zápisu
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon,
v době od 2. května do 16. května 2022 od 10.oo hodin do 16.oo hodin.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v Mateřské škole SLUNÍČKO, Javorník, ul. Míru 356.

1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami)
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného
očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky
očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování
hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Kritéria pro přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Javorník,
Míru 356-příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
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1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu
mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně druhého roku věku – podle věku
od nejstarších po nejmladší.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Javorník a Bílá Voda, podle věku od nejstarších po
nejmladší
3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Průběh zápisu
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo
pobytu dítěte),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),
• jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami

4. Možnosti podání žádosti
1. do datové schránky školy (ID školky je gnqksas),
2. poštou na adresu Mateřská škola Javorník, Míru 356, 790 70 Javorník,
3. osobní podání – v některém z uvedených termínů přijdete do mateřské školy.
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