
Zápis do MŠ Vostelčice, Choceň  na školní rok 2020/2021 

Milí rodiče, 
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření, které se týká průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání 
do všech mateřských škol. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a v nejlepším případě i bez 
zákonných zástupců přímo ve škole. 

Termín zápisu:  od 4. 5. do 16. 5. 2020. 

Postup při zápisu do mateřské školy: 
 Formuláře – přihlášku si vyzvedněte v nejnutnějším případě 

osobně v mateřské škole, jinak je dostupná ke stažení na 
webových stránkách školy www.msvostelcice.cz.                              
(o škole – dokumenty). 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit do MŠ           
v den zápisu následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy  -   (4evk35h), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou,  

4. osobním podáním - v pondělí 4.5. v čase 8,00 – 16,00 hodin. 
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte využijte vchod k ředitelně         
(uprostřed budovy), kde si Vás vyzvedne paní učitelka. Abychom předešli delšímu čekání ve frontě 
doporučujeme rodičům naplánovat si a objednat čas zápisu předem buď telefonicky (734 288 984, 
denně od 8:00 – 16:00 hodin) nebo e-mailem  (ms.vostelcice@seznam.cz – (datum a čas potvrdíme). 
Objednaní rodiče budou mít při zápisu v daný čas přednost a nebudou muset čekat před školkou. 
V ředitelně bude vždy jen jeden rodič. U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem                
vyplněnou žádost a předloží svůj OP k nahlédnutí a rodný list dítěte. 

Pokud nebudete mít vyplněnou žádost od dětského lékaře, tak očkovací průkaz dítěte a čestné prohlášení o 
očkování dítěte.              
Očkovací průkaz a prohlášení o očkování nemusí dokládat pouze ti, pro které bude příští školní rok povinný 
nebo mají odklad školní docházky.                  

V případě, že využijete, způsob podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem, poštou je nutné jako přílohu 
zaslat kopii rodného listu dítěte a doložení řádného očkování dítěte, tedy kopii veškerého očkování dítěte 
z očkovacího průkazu a dále čestné prohlášení k očkování, toto prohlášení najdete v sekci dokumenty ke stažení 
na webových stránkách školy (www.msvostelcice.cz).  
Dále doloží zákonný zástupce dle správního řádu § 34b odst. 2 školského zákona:  

 Jméno a příjmení žadatele (dítěte) 

 Datum narození 

 Místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování 

 Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ) 

 Podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce nebo osoba oprávněná dítě zastupovat) 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z 
výše uvedených způsobů. 

 Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní. 
 Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly. 

http://www.msvostelcice.cz/
mailto:ms.vostelcice@seznam.cz
http://www.msvostelcice.cz/


 

Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií: 

Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se bude 
postupovat následovně: 
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice, Choceň  
 ( 4 třídy po 24 dětech a 1 třída po 22 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií: 

1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni,             
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné  - novela ŠZ č. 178/2016 § 34, ods.3)  a děti s odkladem školní docházky. 

2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, 
Plchůvky), které k 31. 8. 2020 dovrší nejméně čtvrtého věku ( § 34 ods. 3 školského zákona),              
v pořadí dle věku sestupně. 

3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, 
Podrážek), které k 31. 8. 2020 dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí dle věku sestupně. 

4. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, 
Podrážek), které k 31. 8. 2020 dovrší dvou let věku, v pořadí dle věku sestupně. 

5. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity. 

 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a 
webových stránkách školy ve čtvrtek 29. 5. 2020. 
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 
oznámené. 

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ  v úterý 2. 6. 2020         
mezi 10,00 - 15,00 hodinou. 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ ve čtvrtek  
11. 6. 2020   v 15,00 hodin. 

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek  
15. 5. 2020 od 8,00 - 10,00 hodin v ředitelně školy. 

 
 
    
                                                                                                                                Děkuji za pochopení  

 

          V Chocni dne 6. 4. 2020                                                                              Jana Charousová, řed. MŠ 


