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V Daskabátu dne 2. března 2022 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy § 34 z 561/2004 Sb.. 

 

Zápis se uskuteční v termínu: 

- osobně 4. 5. 2022 ve třídě mateřské školy od 16:00 do 18:00 hodin, 

- od 2. 5. do 13. 5. 2022 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole. 

 

 Co je potřeba k zápisu: 

• žádost o přijetí dítěte do MŠ 

• rodný list 

• občanský průkaz 

• evidenční list potvrzený lékařem o řádném očkování dítěte. (Netýká se dítěte, které bude plnit povinné 

předškolní vzdělávání.) 

 

Všechny tiskopisy budou k vyzvednutí v prostorách šatny mateřské školy od 18. 4. 2022, a to v čase 6:30 –  8:00 hodin, 

12:00 – 16:00 hodin, nebo jsou ke stáhnutí na webových stránkách ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. – www.zsmsdaskabat.cz, 

záložka Mateřská škola. 

 

Přihlášky je možno také dodat: 

• Do poštovní schránky umístěné u hlavních dveří u MŠ (zaslat poštou, vhodit osobně). 

• Do datové schránky ID datové schránky: 77gmcky. 

• Emailem – žádost musí být opatřena elektronickým podpisem. Email: skolka@zsmsdaskabat.cz. 

 

Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Proto je nutné, aby na žádosti bylo vyplněno telefonní číslo nebo 

vyplněn email, abychom vás mohli zkontaktovat a přidělit registrační číslo, podle kterého najdete, jestli dítě bylo přijato 

do MŠ. 

 

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání - ředitelka školy rozhoduje ve správním řízení (§ 165 

školského zákona) o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34, § 34a, § 34b školského zákona.  

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude vyvěšen na 

vývěsce před MŠ a na webových stránkách školy (po dobu alespoň 15 dnů). Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání a formu docházky (celodenní, polodenní), za 

oznámená. 

 

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. stanovuji pravidla pro přijetí dětí do MŠ Daskabát: 

1. děti s trvalým pobytem v Daskabátu, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 a více let a děti s OŠD, 

2. děti s trvalým pobytem v Daskabátu dle věku, od nejstaršího, 

3. děti, které mají v MŠ sourozence a nemají trvalý pobyt v obci, 

4. ostatní děti. 

 

Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své 

dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská 

škola. 

 Mgr. Eva Maršálková v. r. 

 ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 
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