
Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
 

Termín zápisu: 4. - 7.  5. 2020 
 

Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez 
přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců.  
Upozornění: Mateřská škola Dolní a Školská čtvrť spadají pod jeden právní subjekt ZŠ a MŠ 
Záhuní 408. Žádosti podávejte jen na jednu z těchto dvou mateřských škol! V žádosti je kolonka, 
ve které zadáváte prioritu. Pokud z kapacitních důvodů na MŠ Dolní nebude dítě přijato, budete 
mít stejnou přihláškou podanou žádost na MŠ Školská čtvrť. 
 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání  
 
Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají následující dokumenty:  
 

1) vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
2) čestné prohlášením o očkování dítěte  
3) úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní 

povinné předškolní vzdělávání),  
4) kopii rodného listu dítěte,  
5) zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat, 
6) občané EU doloží povolení k pobytu v ČR  

 
Povinnost podrobit se očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 

Žádosti je možné podávat od 4. do 7. 5 2020 následujícím způsobem:  
(pozn. Žádosti nepodávejte před termínem zápisu!) 
 

1) do datové schránky školy (ID datové schránky školy: irqzm63 ),  
2)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen  poslat prostý mail !) : 

msskolska@skolafren.cz  
3)  poštou: Mateřská škola, Školská čtvrť 1391, 744 01 Frenštát p. R. (rozhodné je datum 

podání na razítku pošty),  
4) osobním podáním v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné na plotě u  vstupní  

brány do areálu  mateřské školy a to pouze ve dnech zápisu od 7.00 do 16.00 hodin.  
 

Upozornění: 
Ve dnech zápisu, tj. 4. - 7. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin bude jednotlivým žádostem přiděleno 
registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému 
zástupci zasláno elektronicky - emailem.  
Prosíme, pište do žádosti emailové adresy a telefonní čísla čitelně!   
 

V případě, že potvrzující email neobdržíte do 7. 5. 2020, kontaktujte nás telefonicky. 
 

Jak získat žádost: 
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno si stáhnout z internetových stránek 
mateřské školy www.skolafren.cz v aktualitách Zápis do mateřské školy (aktivní odkaz – Žádost o 
přijetí) nebo lze vyzvednout v mateřské škole v tištěné podobě po telefonické domluvě 
(tel.: 595 532 685, mobil: 734 495 702).  



 
Přijetí či nepřijetí dítěte: 
 
O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy (viz. 
Kritéria přijímání dětí zveřejněna na webových stránkách školy).  
Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte  
k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit 
výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění) a to po telefonické domluvě v termínu 20. 5. a 21. 5. 2020 v době od 10:00 do 
14:00 hodin.  
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně 
přístupném místě (vstupní dveře do budovy mateřské školy) a na webových stránkách školy 
(www.skolafren.cz) po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu.  
Rozhodnutí o nepřijetí bude vystaveno písemně včetně odůvodnění a zasláno zákonnému 
zástupci doporučenou zásilkou.  
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů ode dne podání 
žádosti.  
 
Informace o předškolním vzdělávání (PV):  
 

 PV se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 
let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 
nárok.  

 Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební 
doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, 
pro které je PV povinné.  

 
Informace o povinném předškolním vzdělávání (PV):  
 

 Povinné PV pro školní rok 2020/2021 se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let 
a starší (odklad školní docházky).  

 Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR 
déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 
90 dnů a na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 
dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

 Pokud dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let, ještě nedochází do mateřské školy musí ho 
zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné vybrané mateřské škole v termínu zápisu pro 
PV.  

 Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné PV je považováno za přestupek.  

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  
 

Další informace:  
 
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) rozhodne 
ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 
registrujícího lékaře.  
 

Ing. Josef Stieborský 
Ředitel školy 


