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Informace k podávání žádostí k přijetí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 2.MŠ 

Velké Opatovice, příspěvková organizace, od školního roku 
2023/2024. 

 
Speciální zápis dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání nebude organizován. 
 

1. Místo podání žádosti: osobně-v budově 2. MŠ Velké Opatovice, příspěvková                  
organizace – Jahůdková třída – v přízemí. 

Zákonný zástupce se prokáže – občanským průkazem, 
předloží rodný list dítěte. 

          Doba podání žádosti: ve středu 10.5.2023, od 8,00 do 16,00 hodin. 
            Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je informován o přiděleném registračním čísle 
            uchazeče (dítěte), o kritériích k přijetí, o možnosti před vydáním rozhodnutí se vyjádřit  
            k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí (nepřijetí). 
     
           Žádosti lze vyzvednout od pondělí 24.4.2023 v Oříškové třídě od 6,00-16,00.  
           Žádost lze také zaslat před termínem zápisu nejpozději do 10.5.2023 do datové     
           schránky školy na adresu: vckmv83. Na pořadí obdržených žádostí není brán zřetel.  

 
Zákonný zástupce dítěte, které není státním občanem ČR, doloží rodný list dítěte, doklad 
o povolení pobytu na území ČR, potvrzení o místě pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny 
dítěte. Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny má povinnost v případě předložení dokladu s 
propadlou dočasnou ochranou přiložit rovněž vytištěné potvrzení z emailu, kterým prokáže, 
že požádal o prodloužení dočasné ochrany. 

 

2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů: 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným         
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). Uchazeči – děti, které od školního roku 2023/2024 plní 
povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2023 dovršily 
pátý rok věku), potvrzení lékaře nepředkládají. 
Kritéria pro přijímání uchazečů je upraveno samostatnou vnitřní směrnicí.  
Respektuje zákonné přednostní kritérium-uchazeči, kteří plní povinnost 
předškolního vzdělávání. Předpokládaný počet dětí, které lze přijmout: 16 dětí.  

3. Podanou žádost doloží rodiče potvrzením od lékaře. 
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4. Výsledky přijímacího řízení  
budou zveřejněny bez zbytečného odkladu na webových stránkách MŠ-
úřední deska http://www.2msvelkeopatovice.cz/ a na úřední desce před 
budovou MŠ. 

  
Zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem 
se považují rozhodnutí za oznámená.  

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno 
zákonnému zástupci dítěte prostřednictvím České pošty do vlastních 
rukou nebo do datové schránky, pokud ji zákonný zástupce uvedl ve 
formuláři Žádosti o přijetí. 

 
 
 
 
 
                                                                                      Blanka Langerová 
                                                                                ředitelka 2.MŠ Velké Opatovice, 
                                                                                    příspěvková organizace 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
   Velké Opatovice 12.4.2023 


