MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK
PRŮBĚŽNÁ 2312, 269 01 RAKOVNÍK
IČ: 00875457, Tel.: 601 391 212
Email: ms@msprubezna.cz ms.prubezna@wo.cz
Přijímání k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/22
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zápis dětí na školní rok 2021/2022 proběhne od 2. května do 16. května 2021.
Základní informace: Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců
přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte
do mateřské školy. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
Pokyny pro zákonného zástupce k zahájení Přijímacího řízení (zápis do MŠ):
1) Možnost elektronického před-zápisu, který bude spuštěn od 1. 4. 2021 do 14. 5. 2021:
je doporučen z důvodu urychlení a usnadnění zápisu zákonným zástupcům dítěte do MŠ.
Zákonný zástupce:
•

elektronicky vyplní žádost o přijetí, vytiskne, podepíše a nechá potvrdit vyjádření
dětského lékaře,

•

současně může vyplnit evidenční list, vytiskne a podepíše (není nutné, doloží až v
případě přijetí dítěte),

•

řádně vyplněné a podepsané dokumenty, (včetně originálu lékařského potvrzení,
Žádosti o přijetí a kopii rodného listu dítěte), doručí do MŠ Průběžná ve stanoveném
termínu zápisu, tj. v období od 2. do 16. května 2021.

Nebo 2) Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost s potvrzením od
lékaře) stažením z webu https://www.msprubezna.cz případně v listinné podobě v MŠ Průběžná
Rakovník.
Možnosti doručení dokumentů:
•

osobně (elektronické objednání se zaškrtnutím termínu a času)

•

do datové schránky školy ID kwmiaja (musí se jednat o datovou schránku, ze které je
zřejmé zákonný zástupce),

•

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

•

poštou nebo vhozením do schránky MŠ (boxu s označením „Zápis“ umístěného při
vstupu do areálu).

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. SMS zprávou obdrží zákonní zástupci
dítěte:
•

přidělené registrační číslo,

•

informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům.

Termín zveřejnění výsledku zápisu bude od 18. do 31. 5. 2021 do 12.00 hodin. Na webových
stránkách školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2021/2022.
Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy,
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. O přijetí dítěte §16
odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro dítě a
dorost (ust. §34 odst. 6 školského zákona) Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy
v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým číslem) číslem při zápisu:
1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a §
179 odst. 2) Ředitel mateřské školy je podle §34 odst. 4 věta první povinen přednostně přijmout

k předškolnímu vzdělávání všechny děti (tj. včetně dětí, které nemají trvalý pobyt na území obce,
která MŠ zřizuje) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje od nejstarších po
nejmladší, které dovrší věku 3 let do 31. 8. 2021 (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst.
2 a § 35 odst. 2).
3. Děti sourozenců, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 3 let a starší. Sourozenci dětí, které MŠ
již navštěvují nebo navštěvovali a které dovrší věku minimálně tří let k 31. 8. 2021 a starší.
4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (uvést názvy obcí) podle věku od nejstarších po
nejmladší, které dovrší věku 3 let do 31. 8. 2021.
5. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje.
6. Děti dvouleté s trvalým pobytem v jiných obcích.
V Rakovníku dne 15. 3. 2021 Bc. Radka Sabová – ředitelka školy

