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

oznamuje: 

  

Zápis dětí do mateřské školy v Nedvědici 
    

se koná: ve čtvrtek 9. 5. 2019 

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.  

 

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 (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.  

Do mateřské školy pro školní rok 2019/20, budou přednostně přijímány děti s trvalým 

pobytem v obci, která školu zřizuje (školský obvod), tj. městys Nedvědice podle předem 

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

evidována. 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, 

popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí 

přesáhnout 3 měsíce.  

Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být 

schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

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

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

 

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 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 7 pracovních dnů 

po zápisu, pokud nebude ujednáno jinak. 
 

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

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

zákonní zástupci dítěte osobně přijdou. 
  

V Nedvědici 8. 4. 2019  Mgr. Eva Šimečková 

 ředitelka školy 


