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Ředitelka mateřské školy 

vyhlašuje 
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, který se koná 

v období od 2. května do 14. května 2021, 

a to bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Zveřejněný formulář žádosti je vyplňovací (určen pro všechna pracoviště MŠ).  

Označení odloučeného pracoviště MŠ v žádosti je nezávazné. Je vyjádřením priority 

odloučeného pracoviště zákonným zástupcem. 

Žádosti vyplňujte nejlépe v programu Adobe Acrobat Reader.  

Vyplněnou žádost  uložte jako – příjmení jméno dítěte.pdf.  

 

 

Přihlášku (žádost o přijetí) můžete doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy –    b7yc362 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce- 

na e-mailovou adresu zapis@msboskovice.cz 

3. e-mailem bez elektronického podpisu - na e-mailovou adresu 

zapis@msboskovice.cz .  Nezasílejte naskenované žádosti. Vytištěnou podepsanou 

žádost vhoďte v uzavřené obálce s nadepsaným jménem a příjmením dítěte do 

schránky s označením ZÁPIS MŠ na preferovaném odloučeném pracovišti MŠ 

Boskovice. 
 

Žádosti doručte nejpozději do 14.5.2021 do 12:00 hodin.  

Přijímání žádostí bude ukončeno 14. 5. 2021 ve 12:00 hodin. 

Potvrzení přijetí žádosti – MŠ zašle zpět na vaši adresu (e-mailovou nebo do datové schránky) 

oznámení o přijetí žádosti s přiděleným registračním číslem nejpozději 17.5.2021 

Žádosti se posuzují k poslednímu dni zápisu, tj. 14.5.2021. 

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

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

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 (viz příloha). 
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Kapacita volných míst je k 1.4.2021 je: MŠ Lidická - 23, MŠ Na Dolech - 33,  

MŠ Komenského - 48 (z toho 16 pro děti dvouleté) 

 

 

DOLOŽENÍ RODNÉHO LISTU DÍTĚTE 

Pro doložení rodného listu stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem. 

 

DOLOŽENÍ DOKLADU O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 

se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

|Zákonný zástupce povinnost očkování dokládá potvrzením praktického 

dětského lékaře (příloha). 
 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 

6 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, 

obec Chrudichromy a obec Újezd u Boskovic je Mateřská škola Boskovice, příspěvková 

organizace. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let. 

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 (příloha). 

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

přestupek. 

 

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

škol nebo do tříd určených pro děti s vadou řeči, pouze na základě písemného doporučení  

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. 

 

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. 

 



Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace 

se sídlem Boskovice, Lidická 1690,1691 

www.msboskovice.cz 

 

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 2021/2022. Výsledky 

přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy.  

 

Ve zveřejněném seznamu rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla jednotlivých 

žádostí.  

Registrační číslo žádosti o přijetí je zákonnému zástupci oznámeno před zveřejněním výsledku 

zápisu e-mailovou zprávou nebo do datové schránky. 

 

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci dítěte možnost, v termínu od 31.5. 2021 

do 4.6. 2021 včetně, vyjádřit se ke zhodnocení předložených podkladů 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 může zákonný zástupce 

vyzvednout osobně ve středu 9.6.2021 od 8:00 hodin do 16:00 hodin  

na odloučeném pracovišti MŠ, které bylo v žádosti prioritně uvedeno. 

 

 

 

V Boskovicích dne 1.4.2021                                             Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka 

 


