Informace pro rodiče dětí, kteří podávají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do
Základní školy a Mateřské školy Všeruby, příspěvkové organizace
Datum a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 :
3. 5. 2022, od 13 do 17 hodin, MŠ - Všeruby 145
Dokumenty k zápisu obdrží zákonní zástupci v den konání zápisu v MŠ nebo jsou k dispozici na
webových stránkách školy. Zákonní zástupci donesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
Dokumenty k vyplnění:
1. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“ – nevyplňujte registrační číslo, bude Vám
přiděleno v MŠ, dále si určete zmocněnce k zastupování – viz dolní část přední strany žádosti
2. „Čestné prohlášení“ vyplní zákonný zástupce v případě, že nemá dítě v době zápisu trvalé bydliště
ve spádové oblasti školy, ale v době nástupu docházky k předškolnímu vzdělávání bude tato podmínka
splněna.
3. „Zmocnění k zastupování“ - vyplní se pouze v případě, když se k zápisu dostaví pouze jeden ze
zákonných zástupců dítěte.
4. „Evidenční list pro dítě v mateřské škole“ - vyplněný, podepsaný oběma zákonnými zástupci

dítěte a potvrzený od lékaře, že je dítě řádně očkované. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je
podle § 50zákona 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 kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou
do 31. 8. 2022 pěti let.
Při bezkontaktním předání vyplněných dokumentů je třeba doložit také kopii rodného listu dítěte a
bydliště. /možnosti předání - datová schránka školy: e2nmi5k , poštou na adresu – ZŠ a MŠ Všeruby,
přísp.org., Všeruby 145, 330 16 Všeruby/ Registrační číslo Vám bude zasláno na Vámi uvedený
kontakt- telefon nebo email. adresu.
Pořadí odevzdání materiálů k přijímacímu řízení není rozhodující pro určení pořadí přijetí. Vyplněnou
dokumentaci je nutno předložit nejpozději do 16. 5. 2022 do 16. hodin. Po shromáždění všech výše
uvedených dokladů nutných pro přijímání dětí postupuje ředitel školy v rozhodování o přijetí dítěte
podle stanovených kritérií schválenými zřizovatelem Městem Všeruby platnými od r. 2020. Tímto je
zahájeno řízení o žádosti dle § 44 odst. 1 správního řádu – dat. 3. 5. 2022.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí Vašeho dítěte
k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Všeruby u vedoucí učitelky MŠ
dne 25. 5. 2022 od 12,00 do 15,00 hod. v hlavní budově MŠ č. 145.
Ředitel školy oznámí rozhodnutí:
1. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – doručení veřejnou vyhláškou – vyvěšením
registračních čísel přijatých dětí na veřejně přístupném místě na hlavní budově MŠ č. 145 a na
webových stránkách školy v části Mateřská škola – 26. 5. 2022 – po dobu minimálně 15 dnů.
2. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání – písemnost se doručuje na adresu pro
doručování nebo je předána do vlastních rukou v mateřské škole – datum a časové rozmezí bude
účastníkovi sděleno.
Pro přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Všeruby pro školní rok 2022/2023 bylo
Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo

Ve Všerubech dne 4. 4. 2022

MŠ 2022/
ředitel školy Mgr. Václav Růžička

