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Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení 

 
 

1. Organizace přijímacího řízení 
 

1.1 Termín přijímacího řízení 

V souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon. Podle § 34., vyhlašuje ředitelka školy 

přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na MŠ Lesní Hluboké na školní rok 2023/2024. Příjímací 

řízení se uskuteční 10.5.2023 od 16.30 hodin v MŠ Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 34 

 

1.2 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte do naplnění kapacity 19 

dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě 

dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy. 

 

Žádosti jsou dostupné na webových stránkách ms.lesnihluboke.cz, nebo osobně v MŠ 

K vyplněné žádosti je povinné dodat:          

 

• rodný list dítěte 

• průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 

v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči 

• doklad o trvalém pobytu dítěte, jen pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.  

• občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší 

než 90 dnů, doloží doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR.  

• doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami) 

• lékařské potvrzení na druhé straně žádosti, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému 

očkování, (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a 

zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu 

minimálně 2+1 dávka), případně doložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení §50 zákona 

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. Tato 

podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

 

1.3 Povinné předškolní vzdělávání 

Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k 

předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte. 
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2. Hodnotící kritéria 
 

Ředitelka výše uvedené mateřské školy stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kritéria jsou uvedena na 

webových stránkách ms.lesnihluboke.cz  

 

 

3. Průběh přijímacího řízení 
 

• U přijímacího řízení rádi přivítáme nejen rodiče, ale i děti. Rodiče dětí předají ředitelce MŠ 

vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem a ostatní povinné dokumenty uvedené výše. 

Následně jim bude přiděleno registrační číslo. 

 

• Pokud se nemůže zákonný zástupce dostavit v den přijímacího řízení, může podat žádost o 

přijetí kdykoli od 2.5 do 16.5. a to: a) osobně b) poštou c) datovou schránkou d) emailem 

s uznaným elektronickým podpisem. 

• Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve 

správním řízení podle určených kritérií.  

 

• Do 30 dnů od přijímacího řízení bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněný seznam 

přijatých uchazečů. Seznam bude umístěný na vchodových dveřích mateřské školy a 

webových stránkách ms.lesnihluboke.cz. Rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 

 

4. Rozhodnutí o přijetí 
 
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání za oznámené. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci 

osobně vyzvednou v písemné formě u ředitelky mateřské školy 6.6. od 13.00 do 16.00 hodin 

v budově MŠ Lesní Hluboké.  

 

5. Rozhodnutí o nepřijetí 
 
Zákonným zástupcům budou rozhodnutí, kterým se nevyhovuje /nepřijetí dítěte/ zasláno doporučeně 

poštou.  

 

6. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky 

 
Zákonný zástupce dítěte podá odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do 15 

dnů po jeho obdržení prostřednictvím ředitele, který rozhodnutí vydal k předání na odbor školství 

MHMP, jako odvolacímu orgánu. 

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání 

i v průběhu školního roku. Přednostně jsou přijímány děti zákonných zástupců, které nebyly přijaty 

k předškolnímu vzdělávání v době zápisu. 

 

V Lesním Hlubokém dne 9. 3. 2023                                                                 Alexandra Boudová 

                                                                                                                 ředitelka MŠ Lesní Hluboké 


