Zápis do Mateřské školy Dobré Pole, příspěvková
organizace
Ředitelství Mateřské školy Dobré Pole oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023 bude probíhat 12. května 2022 od 14:30:do 16:00 hodin touto formou:
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. datovou schránkou - ID schránky: mfmw5yr
2. emailem s elektronickým podpisem, podatelna: e-mail: msdobrepole@gmail.com
3. poštou - formou doporučeného dopisu na adresu: Mateřská škola Dobré Pole 94, 691 81 (rozhodující je datum
podání na poštu), popř. vhozením žádosti s kopií rodného listu dítěte do schránky školy a dokladem o
trvalém pobytu dítěte v případě, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.
4. osobním podáním ve škole dne 12.5.2022 od 14:30 do 16:00 hodin
K zápisu pošlete nebo donesete:









Doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte,
Rodný list dítěte
Formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Formulář „Vyjádření lékaře“ (tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní
vzdělávání, tzn. dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhly pěti let). V případě, že dítě nebylo očkováno podle
očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost a
vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Formulář „Zápisní list“
Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo přinesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.
Doporučení školského poradenského zařízení: pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském
poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Formuláře k vyplnění si můžete stáhnout:
https://www.dobrepole.cz/materska-skola/aktuality/ nebo vyzvednout osobně v MŠ po telefonické domluvě
od úterý 19. 4. 2022 na telefonním čísle 604 355 106.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.
Po obdržení řádných dokumentů k přijetí bude zákonným zástupcům předáno registrační číslo žádosti.
Mateřská škola Dobré Pole, svojí ředitelkou rozhodne v zákonném termínu o přijetí k předškolnímu
vzdělávání.
Seznam přijatých dětí pod registračními čísly, bude zveřejněn na webových stránkách
https://www.dobrepole.cz/materska-skola/aktuality/, na dveřích MŠ, dne 8.6.2022. Seznam bude vyvěšen
po dobu 15 dnů.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Na tyto děti se
nevztahuje povinnost dokládat informace o řádném očkování dítěte.
Mateřská škola Dobré Pole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria.

KRITÉTIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÉ POLE:
1. Přednostně bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a které má
trvalý pobyt v Dobrém Poli. Tedy dítě, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhne pěti let nebo je starší
a má udělen odklad školní docházky u cizinců s místem pobytu v Dobrém Poli (zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání).
2. Pokud po přijetí výše uvedených děti zůstanou v mateřské škole volná místa,
bude přijato další přihlášené dítě. A to přednostně to, které nejpozději do 31. 8.2022 dosáhne 4 let
věku je řádně očkováno podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý
pobyt v Dobrém Poli. V případě cizinců s místem pobytu v Dobrém Poli.
3. Pokud po přijetí výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa,
budou přijaty další přihlášené děti. A to přednostně ty, které nejpozději do 31. 8.2022 dosáhnou 3 let
věku je řádně očkováno podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý
pobyt v Dobrém Poli. V případě cizinců s místem pobytu v Dobrém Poli.
4. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona
s trvalým pobytem mimo obec Dobré Pole a k 31. 8. 2022 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má
udělen odklad školní docházky (zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání).
5. Děti, které dovrší 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 s trvalým pobytem v Dobrém Poli s trvalým
pobytem z jiných spádových oblastí dle data narození. Všechny děti jsou seřazeny podle data
narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku
škol a školských zařízení a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské
školy
Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale
v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další
přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. V případě, že na
posledním místě přijatých dětí budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za
přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele.
K předškolnímu vzdělávání nelze přijmout dítě, které k 1.9.2022 nedosáhne 2 let věku.

Počet předpokládaných volných míst je: 12
 V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst snížit:
- pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení
počtu ve třídě (o 2 děti za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením).
- pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje
o 2 děti za každé mladší 3 let.
V Dobrém Poli dne: 7.4. 2022
Jitka Šafářová, ředitelka školy

