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ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022 

v návaznosti na  Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 
 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, 
tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2021. 

 

  Vzhledem k  mimořádným opatřením je doporučeno:  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.  

  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  
  

  datovou schránkou (02. – 16.05.2021)  - 93tmgnq 
  emailem s elektronickým podpisem (02. – 16.05.2021) bohuslavicezs@seznam.cz 
  poštou – na adresu škola rozhodující je datum podání na poštu (02. – 16.05.2021) 

 
 
 osobním podáním v budově mateřské školy – Bohuslavice 99 -  

 

                            - v úterý 11. května  v době od 15:30 – 16:30 hodin  
                                  

                                    případně vhozením požadovaných dokumentů do schránky školy -  u vchodu do budovy ŽŠ – Bohuslavice 68 
 

Zákonný zástupce doručí řediteli školy: 

 

1.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

2.  Rodný list dítěte: Pro doložení rodného listu platí, že stačí doložit jejich prostou kopii – bude součástí spisu  

3.  Doložení řádného očkování dítěte –  potvrzení praktického dětského lékaře (je i přílohou žádosti o přijetí k PV) 

 

vše je k dispozici na webových stránkách školy: www.zs.bohuslavice.cz 

 

http://www.zs.bohuslavice.cz/
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Kritéria pro přijímání  do  Mateřské  školy   2021/2022 

A)  Rozhodující kritéria:  

 

1. Zdravotní způsobilost  ( ve smyslu § 50  zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)  -  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. 

2. Dítě 1 rok před začátkem povinné školní docházky 

3. Dítě od tří do šesti let věku (dle § 34 ŠZ, odstavec 1) 

4. Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. 

 

B)  Zvýhodňující kritéria 

 

      1. Trvalý pobyt dítěte v obci 

      2. Opakované podání přihlášky 

      3. Věk dítěte (u  přijatých dětí mladších tří let) 

4. Dítě s celodenní docházkou 

5. Dítě s polodenní docházkou 

 

C)  Doplňující kriteria 

 

1. Dítě, které má v MŠ sourozence 

2. Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy 

3. Výjimečně může být přijato dítě, které ve školním roce dovrší věku 3 let. 

      Docházka těchto dětí může být přerušena z důvodů přijetí dítěte podle odst. A)  

          4.   Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně. 

 

Upozorňuji, že od 01. září 2017 je povinné předškolní vzdělávání – děti, které dosáhnou pěti let věku do 31.08.2021, musí nastoupit 

ve školním roce 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání. Možnou alternativou jeho plnění je forma individuálního vzdělávání dětí 

(zápis dítěte + podání žádosti řediteli školy).  
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