
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VOJKOVICE pro školní rok 2020/2021 

(Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. S účinností 

od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním 

roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který 

bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu). V případě dětí, 

které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální 

délce tří měsíců). 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 

opatření k organizaci zápisů do mateřských školy pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy budou probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy 

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Fáze I. - Vydávání žádostí o přijetí  
Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat těmito způsoby:  

- na internetové adrese: www.msvojkovice.cz 

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost! 

 

Fáze II. – sběr přihlášek 

Podle paragrafu § 37 č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě nejdéle 

do 6. 5. 2020. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy ID: xykgqcy 

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu 

msvojkovice@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email) 

3. poštou 

4. osobní podání (poštovní schránka školy) 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. 

Doložení řádného očkování dítěte: 

1. Zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) 

2. Doloží kopii očkovacího průkazu. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o 

přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

 

http://www.msvojkovice.cz/
mailto:msvojkovice@seznam.cz


Fáze III. – Správní řízení      od 7. května 2020 

− Po odevzdání přihlášky je zahájeno správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které 

je ukončeno rozhodnutím o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí je 

vydáváno do 30 dnů. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě stanovených 

kritérií.  

− Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným 

evidenčním číslem na nástěnce ve vestibulu školy na dobu alespoň 15 dnů a na internetových 

stránkách školy.  

− Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně. Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy je 

možno se odvolat v termínu 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává k ředitelce 

mateřské školy, která je předá na Krajský úřad pro Středočeský kraj.   

 

 

Veškeré dokumenty týkající se zápisu do MŠ naleznete pod tímto článkem. Pokud rodiče u 

zápisu neuvedou všechny známé okolnosti, které by mohly ovlivnit přijetí dítěte do MŠ, 

budou tyto později vyšlé najevo důvodem k nepřijetí či vyloučení dítěte z předškolního 

zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vojkovicích dne 14. 4. 2020                                                         Lenka Císařová, DiS. 

                ředitelka školy 
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