
Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 

Zápis do mateřské školy 2023/2024 – informace 

 

1. Povinné dokumenty k zápisu do MŠ 

2. Termín a způsob podání dokumentů 

3. Registrační číslo 

4. Informace o možnosti využít procesního práva 

5. Výsledky přijímacího řízení 

6. Dítě bylo přijato 

7. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání 

8. Další informace k nástupu do MŠ 

 

 

 

1. Povinné dokumenty k zápisu do MŠ 

a. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

- formulář lze stáhnout na webových stránkách MŠ /www.mszasada.cz/ nebo vyzvednout osobně v MŠ 

b. potvrzení stanoveného pravidelného očkování dítěte praktickým dětským lékařem   

- je součástí výše zmiňované žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání) 

c. rodný list (k nahlédnutí) 

d. občanský průkaz zákonného zástupce, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, není-li shodné s bydlištěm zákonného zástupce 

 



2. Termín a způsob podání dokumentů 

 3. 5. 2023, 10:00 – 15:00 - osobní podání v mateřské škole  

 3. – 10. 5. 2023 – elektronické podání 

o do datové schránky školy - hkmmc3r 

o e-mailem – pouze s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce mszasada@volny.cz (nelze poslat prostý email!)  

o poštou na adresu: MŠ Zásada 326, 468 25 Zásada 

o osobně vhodit do poštovní schránky mateřské školy (bílá schránka na budově MŠ) 

 

3. Registrační číslo 

Po doručení povinných dokumentů Vám bude stejnou „cestou“, jako jste žádost podali  

(do datové schránky, e-mailem, poštou nebo osobně), sděleno registrační číslo dítěte, pod kterým bude po dobu správního řízení vedeno.  

 

4. Informace o možnosti využít procesního práva 

Zákonný zástupce dítěte má možnost využít procesního práva a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením 

§ 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to dne 11. 5. 2023 od 10:00 do 12:00 v budově Mateřské školy Zásada. 

 

5. Výsledky přijímacího řízení 

 Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení.  

 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním  seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče nejpozději do 26. 5. 2023 na webových stránkách mateřské školy a na vývěsní tabuli mateřské školy (písemně 

pouze na vyžádání)) po dobu 15 dnů. 

 Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. 



 Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Odvolání se podává prostřednictvím mateřské školy, 

která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje. 

 

6. Dítě bylo přijato 

- zákonný zástupce vyplní, podepíše a odevzdá do 19. 6. 2023 

- Evidenční list (potvrdit dětským lékařem) 

- Přihlášku ke školnímu stravování  

  (vše lze stáhnout na webových stránkách nebo osobně vyzvednout v MŠ). 

V případě, že Vaše dítě bylo přijato, ale do MŠ nenastoupí, nahlaste tuto skutečnost neprodleně ředitelce. 

 

7. Povinné předškolní vzdělávání  

 Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.  

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte - pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává.  

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech - čtyři souvislé hodiny denně (stanoveno ve školním řádu). 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních a středních škol.  

 Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn 

požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

 

 Individuální vzdělávání 

- Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak 

vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. 



- Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný 

zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 

31. května 2023. 

 

8. Další informace k nástupu do MŠ 

 Základní informace k provozu MŠ najdete na webu MŠ. 

 Podrobnější informace se dozvíte na informační schůzce. Budete seznámeni mimo jiné se Školním řádem MŠ, Vnitřním řádem školní jídelny a Vnitřní 

směrnicí ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. O termínu konání budete informování emailem, popř. SMS nebo na webových stránkách MŠ. 

 

Počet přijatých dětí závisí na kapacitě mateřské školy a aktuálním počtu dětí odcházejících do první třídy. Aktuální počet bude zveřejněn do 3. 5. 2023. 

 

Pro přijetí dětí není rozhodující pořadí přijatých žádostí, ale počet získaných bodů. 

 

9. 4. 2023, 10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00 se koná Den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout prostředí mateřské školy. 
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