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Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ
Pohádková 1
250 92 Šestajovice
Informace pro rodiče dítěte ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
Šestajovice, okres Praha – východ pro školní rok 2022/2023:
Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:
•

dovršení 5 let věku k 31. 8. 2022 s trvalým pobytem v obci Šestajovice

•

dovršení 4 let věku k 31. 8. 2022 s trvalým pobytem v obci Šestajovice

•

dovršení 3 let věku k 31. 8. 2022 s trvalým pobytem v obci Šestajovice

•

věk dítěte od nejstaršího – splňují-li všechny děti stanovené podmínky

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní
příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením.
Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
▪
▪
▪

▪

▪

předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok;
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1 ŠZ);
tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU,
kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany;
mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinné předškolní
docházce;
v případě, že zákonný zástupce volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání
(individuální vzdělávání, lesní MŠ, přípravnou třídu ZŠ, třídu přípravného stupně ZŠ speciální
nebo zahraniční školu na území ČR), ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky,
oznamuje tuto skutečnost řediteli spádové MŠ, a to nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve které se má dítě začít povinně vzdělávat (do konce května 2022).

Doklady požadované u zápisu:
▪
▪
▪

Žádost o přijetí
Evidenční list s razítkem lékaře
Informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte k PV

Oznámení přijetí/nepřijetí dítěte
Oznamuje se nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

1/2

2022/23

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat o jeho vydání v MŠ.
Výsledky zápisu budou vyvěšeny pod registračními čísly na webu a vývěsce MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Nahlédnutí do spisu
Ředitelka školy rozhoduje o přijímání dětí do předškolního zařízení v souladu s §165 odst.2, písm. b) a
§34 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s §36 odst. 3 zák. č. 500/2004
Sb. (správní řád). Dle správního řádu mají zákonní zástupci před vydáním rozhodnutí možnost
nahlédnout do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí dítěte do MŠ. Máte-li zájem této možnosti využít, můžete tak učinit:
v pátek 5. 8. 2022 od 15:00 – 16:00 v ředitelně mateřské školy anebo po dohodě s ředitelkou
v jiném termínu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Dávám svůj souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé údaje včetně
rodného čísla dítěte ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Svůj
souhlas poskytujeme pro vedení povinné dokumentace školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických a jiných vyšetření pro mimoškolní akce, úrazové pojištění a pro jiné účely související
s běžným chodem školy.
Souhlas poskytujeme na celé období předškolního vzdělávání na této mateřské škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Souhlas poskytujeme pouze uvedené
škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům.
V Šestajovicích dne ……………………………………….

…………………………………......................
podpis zákonného zástupce dítěte
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