
1. Doložte vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze získat na webových stránkách školy: 

www.ms-smirice.cz, uložena je pod odkazy O nás – Dokumenty. 

Pokud použijete Vaši vlastní žádost, bude respektována, ale musí splňovat tyto podmínky: 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního 

řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

 jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

 datum narození,  

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu),  

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Mateřská škola, Smiřice),  

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který 

dítě při podání žádosti zastupuje).  

Zákonný zástupce či jiná osoba k tomu oprávněná dále uvede:  

 jméno a příjmení tohoto zástupce,  

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování,  

 vhodné je doložit i tel. kontakt na zákonného zástupce a e-mailová adresa. 

 

2. Doložte řádné očkování dítěte 

Součástí žádosti je potvrzení lékaře o pravidelném očkování, potvrzení není povinné pro děti 

s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dovršily 5let do 31. 8. 2022).  

Aby byla dodržena podmínka přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného 

zdraví, je nutné doložit splnění povinnosti podrobení se stanoveným pravidelným očkováním, 

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Potvrzení na žádost vydá lékař.  

Zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat 

žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

3. Doložte prostou kopii rodného listu. 

Kopie rodného listu bude po ověření skartována. 

 Cizí státní příslušníci – přiloží kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR. 

 

http://www.ms-smirice.cz/


4. Doložte oprávnění zastupovat dítě. 

V případě, kdy zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité přiložit doklad 

oprávnění zastupovat dítě (v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči). 

5. Doložte vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení.  

V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je důležité doložit vyjádření a 

doporučení školského poradenského zařízení  

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již 

vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. 

Další termíny ve správním řízení a oznámení výsledků zápisu 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.  

Možnost nahlédnout do spisu dítěte - čtvrtek 11. 5. 2022 od 9. 30 do 11. 00 hodin v ředitelně 

MŠ. 

Předpokládané zveřejnění výsledku zápisu -   17. 5. 2022 od 8.00 hodin (nejdéle do měsíce od 

zápisu) na webu školy www.ms-smirice.cz v sekci úřední deska na www.ms-

smirice.cz/uredni-deska a na úřední desce MŠ (u vstupní branky do areálu MŠ). V seznamu 

nemohou být uvedena jména z důvodu ochrany osobních údajů, přijaté děti zde budou 

uvedeny pod registračními čísly. Formulář s registračním číslem obdržíte v den zápisu při 

předání žádosti.  

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o 

jeho vydání u zápisu. 

Zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž 

žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář 

k vyzvednutí v MŠ po tel. domluvě -  tel. 734 706 263). Takto uvolněné místo bude postoupeno 

dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií. 

Zveřejněné výsledky zápisu budou odstraněny nejdříve dne 6. 6. 2022.  

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí 

pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla 

mít za prokázané. 
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