
Podrobnější vysvětlení k formulářům k zápisu: 

 

 

➢ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Délka pobytu dítěte v MŠ – může být polodenní či celodenní. Polodenní znamená, že Vaše dítě 

bude MŠ navštěvovat pouze dopoledne, po obědě bude vždy odcházet domů. Celodenní znamená, 

že dítě se může vzdělávat v MŠ po celou dobu provozu, ale samozřejmě můžete si ho kdykoliv 

vzít domů i po obědě. 

Datum nástupu k předškolnímu vzdělávání – děti se přijímají k 1.9.2021. Pokud z rodinných, 

zdravotních či jakýchkoliv jiných důvodů, začne vaše dítě skutečně, fyzicky MŠ navštěvovat 

později, nevadí, ale k předškolnímu vzdělávání je přijato k 1.9., kdy začíná nový školní rok. Pokud 

bude volná kapacita a budeme moci přijmout i děti mladší tří let (tzn. děti, které k 1.9.2021 ještě 

nebudou mít tři roky) může se stát, že budou přijati až dovrší věku tří let, protože za každé přijaté 

dítě mladší tří let bychom počet dětí ve třídě museli snižovat o dvě. 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

Novela vyhlášky č 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, platná 

od 1.9.2018 s výjimkou některých ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky. 

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet 

dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet 

dětí ve třídě nejvýše o 6. 

 

➢ Příloha k žádosti k předškolnímu vzdělávání 

 

Potřebujeme taky odevzdanou u zápisu 

Co podepisujete? 

• Podepisujete seznámení s podmínkami pro podávání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání – informace o tom, jaké formuláře, listiny, v jakých 

lhůtách…atd. je potřeba odevzdat a kde 

• Je zde uvedeno registrační číslo – to bude námi doplněno a vy se ho dozvíte formou 

SMS zprávy 

• Napíšete, pro jaký typ pobytu jste se rozhodli – celodenní nebo polodenní 

• Podepisujete seznámení s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – 

pročetli jste si zveřejněna kritéria k přijetí 



• Podepisujete seznámení s možností nahlédnout do spisu – znamená, že v daný den 

můžete ještě nahlédnout do spisu, doplnit případně další informace 

• Podepisujete, že jste obeznámeni se způsobem oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání 

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, či problém při vyplňování žádosti, neváhejte se na 

nás obrátit. 

 

Kontakty: 

MŠ:553 764 594 | 724 390 687 

ZŠ: 553 764 586 | 739 479 811 

skolka@skolachlebicov.cz 

reditelka@skolachlebicov.cz 
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