
   MATEŘSKÁ ŠKOLA BOSKOVICE,  
             příspěvková organizace 
           Boskovice, Lidická 1690,1691 

 

 

vyhlašuje 
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019, který se koná 

ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 8 do 16 hodin 

na jednotlivých pracovištích mateřské školy. 

Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 

6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Pokud ještě dítě do mateřské 

školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu do spádové mateřské 

školy. Spádovou mateřskou školou, pro děti s místem trvalého pobytu Boskovice a obec 

Chrudichromy, je Mateřská škola Boskovice (zákonný zástupce se rozhodne, na jakém 

pracovišti požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání). 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona individuálním 

vzděláváním dítěte. Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v den 

zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 

přestupek. 

 

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017).  

  

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařadit do běžných tříd mateřských 

škol, nebo do tříd speciálních pro děti s vadou řeči pouze na základě písemného vyjádření  

školského poradenského zařízení. 

 

Děti jsou přijímány ke zkušebnímu pobytu, a to od data nástupu do mateřské školy   nejdéle 

po dobu tří měsíců. Ukončení docházky v průběhu zkušební lhůty doporučí lékař nebo školské 

poradenské zařízení /PPP, SPC/. Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání 

povinné. 

 

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst.5 Školského zákona, § 50 Zákona 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní 

vzdělávání povinné. 

 



Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí je možné 

v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku 

samostatný zápis. 

 

 

ORGANIZACE ZÁPISU V MŠ 

Bližší informace o zápisu, formulář žádosti o přijetí dítěte a vyjádření od dětského lékaře jsou  

zveřejněny v přiloženém souboru. 

Žádost o přijetí nezaslanou elektronicky bude možné vyplnit u zápisu. 

Formulář žádosti je vyplňovací. Elektronicky vyplněnou žádost uložte jako – příjmení 

jméno(dítěte). pdf – a zašlete na emailovou adresu.: zapis@msboskovice.cz nejpozději do 

9.5.2018 do 10:00 hodin.  

Zasílejte pouze vyplněné žádosti (prosím neskenujte)!  

Na pořadí obdržených žádostí není brán zřetel (není bodově hodnoceno). 

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží: 

➢ vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte od zákonného zástupce  

➢ potvrzené vyjádření od dětského lékaře (vystaveno max. 30 dnů před datem zápisu) 

➢ rodný list dítěte 

➢ občanský průkaz 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává pouze na jednom pracovišti. 

 

Přijímání žádostí bude ukončeno 10. 5. 2018  v  16.00 hod. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ 

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka Mateřské školy Boskovice, p.o. ve 

správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 

Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a bodově ohodnoceny podle Kritérií pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 a budou zveřejněna na 

internetových stránkách  školy.  

Žádosti se posuzují ke dni zápisu, tj. 10.5.2018. 

 

Ve zveřejněném  seznamu rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla jednotlivých 

žádostí.  

Registrační číslo žádosti je  zákonnému zástupci oznámeno při zápisu do MŠ. 

 

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci dítěte možnost, v termínu od 21. 5. 2018 

do 25. 5. 2018 včetně, se vyjádřit ke zhodnocení předložených podkladů na jednotlivých 

pracovištích mateřské školy. 

 

 

 

 



ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

(rozhodnutí o přijetí), budou oznámena bez zbytečného odkladu zveřejněním seznamu dětí, 

pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na úředních 

vývěskách jednotlivých pracovišť mateřské školy a na internetových stránkách, a to po dobu 

15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená. 

Přijatým dětem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve 

škole. Rozhodnutí nebude zákonným zástupcům doručováno. 

 

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

(rozhodnutí o nepřijetí), budou oznámena zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 

registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na úředních vývěskách jednotlivých 

pracovišť mateřské školy a na internetových stránkách, a to po dobu 15 dnů. Součástí 

rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce 

dítěte osobně ve středu 30.5.2018 od 8:00 hodin do 16:00 hodin v MŠ, odloučené 

pracoviště, kde byla žádost podána. 

 

 

 

V Boskovicích dne 9.4.2018                                             Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka 

 


