
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Polnička, okres Žďár nad Sázavou 

zveřejňuje následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání 

(zápisem do mateřské školy) (dále jen „zápis do mateřské školy“) pro školní rok 

2023/2024 

Zápis do MŠ Polnička 

Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu. Připravili jsme pro vás 

souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. 

 

1. Místo, termín a doba zápisu, forma zápisu, kapacita  

Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad 

Sázavou Adresa: Polnička 232, 591 02 Žďár nad Sázavou 

Termín zápisu: 10. 05. (od 7:30 h) – 11. 05. 2023 (do 15:00 h) 

Forma zápisu: Osobně, přímo v mateřské škole  

Kapacita MŠ: 40 (dle zápisu ve školském rejstříku) 

Počet volných míst: 8 (s nástupem dětí od 01. 09. 2023) 

2. Kritéria pro přijímání dětí  

 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 

34, § 34 a), § 34 b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 

178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.  

 Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má 

právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné 

lhůtě.  

 Ředitelka školy stanovuje Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet 

žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými 

zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 

 Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují 

kapacitní podmínky školy.  

3. Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

 zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře) 

 doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné 

předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře) 

 vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o 

speciálních vzdělávacích potřebách dítěte 



 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, 

které jsou rodinnými příslušníky občanů EU 

 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo 

pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými 

pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající 

doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami po- 

užívajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území 

ČR)  

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let 

nejpozději k 31. 8. 2023 a nejsou dosud zapsány k předškolnímu vzdělávání. 

Zákonný zástupce má povinnost: 

 přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání. Povinné 

předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech 

 či jiným způsobem - individuálním vzděláváním dítěte 

 vzděláváním v přípravné třídě základní školy 

 či vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo 

plnění povinné školní docházky. 

Při přijímání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný 

zástupce dokládá: 

 svůj průkaz totožnosti 

 rodný list dítěte 

 a další potřebné dokumenty, které chce využít. 

 

Vyhodnocení kritérií 

 Přednostně budou přijímáni sourozenci již dříve přijatých dětí starší 3let od 

nejstaršího k nejmladšímu. V případě rovnosti pořadí rozhodne los. 

 Jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazují až dvě místa v MŠ (pouze 

jediná MŠ v obci).  

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod 

přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách 

mateřské školy: Základní škola a Mateřská škola Polnička (zspolnicka.cz) 

 v MŠ: ve vývěsce u hlavního vchodu MŠ 

4. Tiskopisy k zápisu 

 Tiskopisy k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednou přímo 

v mateřské škole Polnička, u zástupkyně ŘŠ na adrese Polnička 232, Žďár 

nad Sázavou 591 02, (a to vždy po předchozí telefonické domluvě – tel.: 561 

116 101 nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Polnička (zspolnicka.cz) v sekci „Zápis 

do MŠ, Dokumenty ke stažení“. 

 Způsob podání žádosti bude probíhat formou osobního kontaktu, tedy přímo 

v mateřské škole Polnička. 

https://www.zspolnicka.cz/page.aspx?IDSekce=9&IDPage=108
https://www.zspolnicka.cz/page.aspx?IDSekce=9&IDPage=108


 Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách mateřské 

školy všechny potřebné formuláře, včetně Žádosti o přijetí a podrobné 

instrukce (tiskopisy je možné si vyžádat po telefonické domluvě e-mailem). 

Zákonný zástupce tiskopisy vrátí, v daném termínu řádně vyplněné k rukám 

zástupkyně ředitelky pro MŠ. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží 

zákonný zástupce Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí do MŠ, a to ve 

správním řízení. 


