
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

oznamuje: 

  

Zápis dětí do mateřské školy v Nedvědici 
    

se koná: ve čtvrtek 10. 5. 2018  

v době: od 10:30 do 16:00 hodin v budově mateřské školy v Nedvědici 

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, cizinci a rezidenti ze států 

mimo Evropskou unii potvrzení o povolení pobytu dítěte na území ČR.  

Celková kapacita mateřské školy je v současné době 54 dětí.  

Pro školní rok 2018/2019 plánujeme přijímat asi 12 dětí.  

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně do mateřské školy 

vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky - od 1. 9. 2017 je povinná 

předškolní docházka (viz příloha).   

O přijetí dítěte k docházce rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30 dnů od 

podání žádosti, v případě složitějších případů do 60 dnů.  

K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány na základě předem stanovených kritérií.  

Součástí kritérií je školský obvod, který stanovil zřizovatel Obecně závaznou vyhláškou.  

 
Rodič (zákonný zástupce) při zápisu obdrží registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost 

evidována. 

Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod 

přiděleným registračním číslem. Na veřejně přístupném místě ve škole (vchodové dveře 

mateřské školy) a webových stránkách školy se alespoň na dobu 15 dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

 

Vyplněný evidenční list včetně lékařské prohlídky a potvrzení o řádném očkování, žádost a 

přihlášku ke stravování předá žadatel vedoucí učitelce nejpozději do 10 pracovních dnů po 

zápisu, pokud nebude ujednáno jinak. 

Rodiče  mají právo na informace ohledně  obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu 

MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí.  

Rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí (= záporná rozhodnutí) se oznamují 

způsobem, který upravuje správní řád. Lze je doručovat např. v budově školy, kam si pro ně 

zákonní zástupci dítěte osobně přijdou. 

 

 


