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INFORMACE PRO RODIČE 
 

1. Při Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ zákonný zástupce: 
 
a) Podá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost)  

ve stanoveném termínu osobně k rukám ředitelky MŠ. 
- Zákonný zástupce dítěte je povinný do Žádosti uvést úplné a pravdivé údaje. Každou 

jejich změnu jsou povinni neprodleně oznámit. 
- Nedílnou součástí Žádosti je potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 34 odst. 5 školského zákona a 
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví). 
(Toto se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.) 
 

b) Obdrží registrační číslo, pod kterým bude Žádost vedena.  
 

c) Obdrží evidenční list (v případě přijetí dítěte je vrátí vyplněný do MŠ). 
 
Dnem podání Žádosti je zahájeno správní řízení. V případě, že počet Žádostí o přijetí překročí 
počet volných míst v MŠ, budou podané Žádosti posouzeny dle stanovených kritérií. 
Pořadí podávaných Žádostí není rozhodující. 
 
 

2. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 
a) Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte ve správním řízení. 
b) Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 30 dnů od podání žádosti zveřejněním seznamu  

na vývěsce budovy MŠ nebo na webových stránkách MŠ.  
c) Na přehledu o výsledcích přijímacího řízení nebude uvedeno jméno ani jiný osobní údaj 

dítěte. Každé dítě zde bude vedeno pod registračním číslem, které obdržel zákonný 
zástupce při podání žádosti. 

d) Seznam přijatých dětí (registračních čísel Žádostí) bude zveřejněn po dobu 15 dní. 
e) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonnému zástupci dítěte zasláno v písemné podobě. 

 
 

3. Možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  
 
Zákonný zástupce dítěte má právo před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č.500/2004 Sb.). Dále má právo nahlížet do spisu 
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73. zákon č. 500/2004 Sb.).  
Toto bude umožněno po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ. 

 
 
 


