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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE  

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Veřovice, příspěvková organizace, Veřovice 276, 742 73 

Veřovice po dohodě se zřizovatelem Obcí Veřovice a v souladu s § 34 odst. 1) a 2) zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovuje následující podmínky 

pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a způsobu oznámení 

rozhodnutí o přijetí:  

 

• Termín zápisu – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin. 

• Místo pro podání žádosti – Mateřská škola ve Veřovicích. 

• Zákonný zástupce – žadatel se k zápisu dostaví osobně. Přítomnost dítěte u zápisu je jeho právem, 

nikoliv povinností. 

• Žadatel přinese k zápisu doklady totožnosti – svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení lékaře 

o povinném očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.. Toto se netýká dětí, které budou plnit povinnou 

předškolní docházku. 

• Všechny potřebné formuláře si můžete vyzvednout v mateřské škole v pracovních dnech od 7:00 

do16:00 hodin nebo na www.zsverovice.cz, které v den zápisu odevzdáte vyplněné v mateřské škole 

vedoucí učitelce. 

• O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování se řídí dle Kritérií pro přijímání dětí 

do mateřské školy Veřovice a dle správního řádu. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

jsou k dispozici k přečtení na webových stránkách školy a na vývěsce mateřské školy.  

• Zákonní zástupci jsou povinni ihned nahlásit mateřské škole na tel. č. 555444971 důležité změny 

v osobních datech nebo jiné závažné důvody, ke kterým došlo v průběhu správního řízení (tj. 30 dnů 

od podání žádosti) a které mají vliv na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. (např. změnu adresy 

nebo tel. čísla, storno žádosti apod.).  

 

 

Vzdělávání dětí mladších tří let 

 

• Do MŠ jsou zapisovány děti zpravidla od 3 do 6 let. Výjimečně mohou být přijaty děti mladší 3 let a to 

pouze v případě, že místa nebyla zaplněna staršími dětmi.  

• Dítě mladší tří let lze přijmout pouze při splnění těchto podmínek: - dítě musí být od počátku připraveno 

plnit požadavky stanovené rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím 

programem, - je přiměřeně samostatné – umí se částečně obléknout, samostatně jíst lžící, napít se 

z hrníčku, používat WC, nenosí pleny, začlení se do kolektivu dětí.  

• Ředitelka školy si vyhrazuje právo sjednat u dětí mladších tří let zkušební dobu 3 měsíců.  

 

 

Povinné předškolní vzdělávání 

 

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí „od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno jinak“. Letos to platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022. 

 

• Povinné předškolní vzdělávání znamená: 

- Pravidelná denní docházka 

- V pracovních dnech nepřetržitě minimálně 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné 

- Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád 

• Možnosti: 

- Zákonný zástupce podá žádost do MŠ Veřovice 

- Do jiné MŠ 

- Zvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání 

http://www.zsverovice.cz/
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• Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání 

- přípravná třída ZŠ, 

- zahraniční škola v ČR, 

- individuální vzdělávání. 

 

Zákonný zástupce má povinnost oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného typu školy ředitelce školy 

ve Veřovicích. 

 

• Individuální vzdělávání 

- Povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální vzdělávání řediteli školy, kde je 

dítě přijato 

- Obsah oznámení:   

• jméno, trvalý pobyt 

• období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno 

• důvody individuálního vzdělávání 

- Vedoucí učitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 

- Povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání. 

- Termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí vedoucí učitelka MŠ. 

 

 

• Zákonní zástupci dítěte odpovídají za bezpečnost svého dítěte po celou dobu pobytu v MŠ v den zápisu. 

 

 

 

 

 

Ve Veřovicích dne 11. 4. 2022   

 

 

        Mgr. Renata Štěpánová 

                 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


