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Stanovení podmínek pro přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Olešná, příspěvková organizace, po dohodě se 

zřizovatelem obcí Olešná a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví 

podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2022 – 2023: 
   

Zápis do Mateřské školy v Olešné pro školní rok 2022/2023 proběhne                            

v úterý 10. května 2022  od 10.00 do 11.00hod. a od 15.00 do 16.30hod. 

Zákonný zástupce dítěte:                                                                                                                                                       

Vyplní formulář Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list dítěte potvrzený lékařem. Tyto 

formuláře si můžete stáhnout na https://skola-olesna.cz/ nebo vyzvednout v mateřské škole               

19. 4. a 20. 4. 2022 od 9.00 do 10.00hod. nebo 25. 4. a 26. 4. 2022 od 15.00 do 16.30 hod. 

Vyplněné formuláře včetně rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného 

zástupce vezměte s sebou k zápisu do školky 10. 5. 2022. 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

1. Po obdržení přihlášky dítěte v mateřské škole bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. 

    Pod tímto číslem bude Vaše dítě evidováno. 

2. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu  

    vyhotoveno rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Ředitelka školy bude 

    při svém rozhodování postupovat podle uvedených kritérií. 

3. Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly do 31. 5. 2022  

    na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy.       

    Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.   

    Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. 
 

Další důležité informace:   

 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 

očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 

povinné předškolní vzdělávání.  
 

 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022   pěti 

let.  
 

 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. 
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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 2022.  

 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:  313 51 42 16, 606 157 318. 
 

  

 

 

                              -----------------------------------------          

                                PaedDr. Eva Fastová 

                               ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


