
Informace k zápisu do Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 

Zápisy proběhnou ve dnech 4. a 5. května 2023 od 8-15 hodin, za 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců v souladu s právními předpisy na 

obou pracovištích mateřské školy tj. Kpt. Nálepky 2393 a Sokolovská 2417. 

 Při vlastním zápisovém řízení vyplní zákonný zástupce dítěte tyto dokumenty: 

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na webu naleznete v sekci dokumenty 

(pokud jednáte ve shodě, použijte žádost určenou pro jednoho zákonného zástupce, žádost 

vyplňte čitelně  dle uvedených bodů) 

• Informace o zpracování osobních údajů (naleznete v sekci dokumenty) –vyplňte zadní 

část, dáváte tím souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přijímacího řízení 

• Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (naleznete v sekci dokumenty) + prostá 

kopie očkovacího průkazu Vašeho dítěte (nahrazuje potvrzení od lékaře, že je dítě 

řádně očkováno) Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít 

doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Nyní nahrazeno doložením „Čestného prohlášení“, prostou kopií 

očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní 

vzdělávání a dosáhly do 31.8.2023 pěti let. 

• Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho 

zákonným zástupcem, např. opatrovník, pěstoun) 

• Občanský průkaz k ověření totožnosti zákonného zástupce dítěte a jeho trvalého 

bydliště ( u cizinců platné visum s povolením pobytu / 

 Další potřebné informace  

1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciální 

pedagogická centra) v současné době zajišťují tyto služby. Pokud Vaše dítě již bylo 

vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení pro poskytování 

podpůrných opatření při vzdělávání v MŠ popřípadě informujte o této skutečnosti 

ředitelství školy. 

         2. Individuální vzdělávání 

• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle Školského zákona pouze děti, které 

dosáhly do 31.8.2023 pěti let. 

• Zástupce může zvolit místo povinného vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání. Dítě 

pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 

zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě 

k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá 

ředitelství školy společně s ostatními dokumenty určenými k zápisu nebo nejdéle 3 



měsíce před počátkem školního roku./ podrobněji informace na webu školy Povinné 

předškolní vzdělávání/.  

Průběh přijímacího řízení: 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů.  

Při zápisovém řízení vám bude přiděleno registrační číslo (nahrazuje jméno dítěte), pod 

kterým bude provedeno zveřejnění výsledků přijímacího řízení a bude taktéž 

uveden termín zveřejnění přijímacího řízení.  

Po ukončení přijetí žádostí tedy 05. května 2022 v 15 hodin   bude zahájeno správní 

řízení. 

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka 

řízení vedeného pod registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) 

právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. 

Termín možnosti seznámení s podklady je uveden na žádosti.  

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními 

čísly) na webových stránkách školy a na informační tabuli u hlavního vchodu  do MŠ. 

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při potvrzení přijetí žádosti a ostatních dokumentů. 

Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení  do 

MŠ“- výsledky přijímacího řízení. 

• Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení 

(neobdržíte poštou). Všechny děti jsou přijímány k 1.9 .2023 tj. k zahájení školního 

roku 2022/23.  

• Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě bude zasláno poštou na doručenku, popřípadě 

do datové schránky zákonného zástupce dítěte,  po předchozí možnosti vyjádření se 

k výsledkům přijímacího řízení . 

Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje 

Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní 

matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy. Součástí tohoto 

setkání bude taktéž seznámení se školním řádem, adaptačním procesem a dalšími 

informacemi důležitými pro vzdělávání v naší mateřské škole. 

 

Těšíme se na vás a jsme připraveni, abychom vám zprostředkovali vše potřebné. 

                                         Vaše mateřská škola. 

   



 


