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ŘEDITELKA 2.MŠ Velké Opatovice VYHLAŠUJE ZÁPIS 
od školního roku 2020/2021, 

 
                    který se koná v období od 2.5. do 16.5.2020 a to bez přítomnosti rodičů. 
 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 2. mateřská Velké Opatovice, příspěvková 
organizace po dohodě se zřizovatelem Městem Velké Opatovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví 
následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2020/2021. 
V souladu s aktuálními opatřeními MŠMT upřesňuji podmínky k zápisu do MŠ pro školní rok 

2020/2021 platné od 16. 04. 2020. Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí       
v prodlouženém termínu ve dnech 02. 05.2020 – 16. 05. 2020. Podání žádostí 
proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
 
 V souladu se školským zákonem se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla  
od 2 do 6 let.  
Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Pokud dítě ještě do mateřské 
školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu do spádové mateřské 
školy. Spádovou mateřskou školou jsme pro ulice DOUBÍ, DRUŽSTEVNÍ, EDUARDA 
UŠELA, HORENSKO, HLINÍKY, JEVÍČSKÁ, JUBILEJNÍ, K ČIHADLU, KRÁTKÁ, MLÝN, 
NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ, NA ÚVOZE, NOVÁ, OPATOVIČKY, POSD SKLAOU, POD 
STRÁŽNICÍ, PŘÍČNÍ SADOVÁ, ZÁDVOŘÍ. 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.  
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost 
předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.  
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona individuálním 
vzděláváním dítěte. Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v den zápisu.  
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
  
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařadit do běžných tříd mateřských škol, pouze 
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.  
 
Děti jsou přijímány ke zkušebnímu pobytu, a to od data nástupu do mateřské školy nejdéle po dobu 
tří měsíců. Ukončení docházky v průběhu zkušební lhůty doporučí lékař nebo školské poradenské 
zařízení (PPP, SPC). To neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání povinné.  
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí je možné v případě, 
že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. 
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 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Formuláře BUDOU ZVEŘEJNĚNY na www.2msvelkeopatovice.cz 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ LZE DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:  

1. do datové schránky školy   vckmv83  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu  

    2.msopatovice@tiscali.cz 

3. e-mailem bez elektronického podpisu na e-mailovou adresu     2.msopatovice@tiscali.cz 

 a papírovou podepsanou žádost vhoďte, prosím, v obálce  
do schránky s označením ZÁPIS MŠ, která je umístěna u branky při vstupu do MŠ.  

4. poštou na adresu: Ed. Ušela 472, Velké Opatovice 

 
Žádosti doručte nejpozději do 16.5.2020 do 10:00 hodin.  
Přijímání žádostí bude ukončeno 16. 5. 2020 v 10.00 hodin. Žádosti se posuzují k poslednímu dni 
zápisu, tj. 16.5.2020. 
 
Potvrzení přijetí žádosti – MŠ zašle zpět na vaši adresu (e-mailovou nebo do datové schránky) 
oznámení o přijetí žádosti s přiděleným registračním číslem.  
Na pořadí obdržených žádostí není brán zřetel. Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů.  
 
 

DOLOŽENÍ ŽÁDOSTI: 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání.  
V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře.  

Pro doložení povinnosti zákonný zástupce:  
1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno a  

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 
3. prostou kopii rodného listu  
 
Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře (viz příloha), musí zákonný zástupce 
kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (viz příloha), že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  
. 
 
 
                                                                                  Blanka Langerová 

                                                         ředitelka 2.mateřské školy  
                                                                         Velké Opatovice, příspěvková organizace 

 

http://www.2msvelkeopatovice.cz/
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INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ 
 
 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka 2. Mateřské školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 
30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy.  
Ve zveřejněném seznamu rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla 
jednotlivých žádostí.  
Registrační číslo žádosti o přijetí je zákonnému zástupci oznámeno před zveřejněním 
výsledku zápisu e-mailovou zprávou nebo do datové schránky.  
Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci dítěte možnost, v termínu od 1.6. 
2020 do 5.6. 2020 včetně, nahlédnout do spisu a vyjádřit se ke zhodnocení 
předložených podkladů mateřské školy.  
 

 
                
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), budou oznámena bez zbytečného odkladu 
zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně 
přístupném místě, tj. na úřední desce mateřské školy 
http://www.2msvelkeopatovice.cz/index.php/uredni-deska   také u vstupu do MŠ   a to po 
dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem           
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
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