
ZÁPIS 
     DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

ŠENOV       
   OD ROKU 2023-2024 

 
Srdečně Vás všechny zveme k zápisu do 
naší Mateřské školy Šenov.     

Zápis proběhne: 

 
FYZICKY:  
Ve středu 10.5.2023  
OD 8:00-16:00 hod. 

 
Zápis proběhne na budově MŠ Šenov,Lipová 861                 

a to pro obě MŠ 
 
 
-K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí 
zapsaných dětí.  
-Celkový zápis bude zpracován až po ukončení zápisu všech dětí. 
-Fyzický zápis dne 10.5.2023 proběhne na budově MŠ Lipová a to pro obě MŠ. 
-Upozorňujeme na zákonnou povinnost a tou je povinné předškolní vzdělávání dětí 
poslední rok před zahájením školní docházky. (děti, které mají trvalý pobyt v Šenově 
se musí dostavit k zápisu, nebo musí dát MŠ Šenov vědět, že se tyto děti vzdělávají 
v jiné MŠ) 
-Rodiče, kteří budou žádat individuální vzdělávání se také dostaví k zápisu 
a podají žádost o individuální vzdělávání. 
- K zápisu nemusíte chodit s dětmi. 
- O umístění dítěte na jednotlivé budovy rozhoduje ředitelka MŠ. 
  
 
Zákonní zástupci předloží k zápisu: 
-Svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte (Slouží pouze pro nahlédnutí) 
 -Rozhodnutí soudu s nabytím právní moci (razítko soudu) v případě rozvodu, 
pěstounské péče apd. 
-Další dokumenty, které je možné stáhnout z webu MŠ (mssenov-zápis- dokumty ke 
stažení, nebo: mssenov- základní informace- dokumenty),  



nebo: je vyplnit při samotném zápisu 
(Žádost o přijetí do MŠ, potvrzení lékaře, dohoda o organizaci docházky a evidenční 
list dítěte) 
- Na lékařské zprávě musí být v den zápisu lékařem doloženo minimálně řádné 
očkování dítěte. Bez vyjádření lékaře dítě nemůže být přijato do MŠ 
Upozorňujeme, že zákonný zástupce má povinnost informovat mateřskou školu o 
všech skutečnostech a zdravotním stavu dítěte, které mají vliv při vzdělávání v MŠ. 
(Jr třeba doložit také případné zprávy z poradny, psychologa aj., které mají vliv na 
vzdělávání dítěte) 
 
-Ředitelka MŠ stanoví dle zákona č.561/2004 Sb. kritéria pro přijímání dětí, kterými 
se při zápisu řídí (viz. níže příloha). 
-Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo. 
-Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na budovách MŠ 
nejpozději do 15 dnů po termínu zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí 
v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje oznámení 
rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude doručovat v písemné 
podobě. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům písemně. 
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou 
nejpozději 15 dnů od data zápisu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Šenově dne 3.3.2023                              Michaela Michálková, ředitelka MŠ 
 



      

   Mateřská škola Šenov, p říspěvková organi zace, Lipov á 861, 739 34 Šenov     

         KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
                                                  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 

 
       Pro rok 2023/2024 lze přijmout k p ředškolnímu vzdělávání 55 dětí.  

Ředitelka mateřské školy stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. následující kritéria, podle kterých bude mateřská škola postupovat 
při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se  
PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍM AJÍ DĚTI:   
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu 
v Šenově (příslušný školský obvod), 
2. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024  
dosáhnou nejméně třetího roku  věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Šenově (příslušný 
školský obvod), 
v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo 
jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 
školském rejstříku. 
 

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí dětí splňujících toto kritérium se uplatní následující další 
kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až 
po kritériu s nižším pořadovým číslem. 
1. Starší děti mají přednost před mladšími. 
 

V případě volných míst po vyřízení žádostí o přijetí dětí splňujících výše uvedená kritéria se uplatní 
následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým 
číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem. 
 
1. Děti mladší tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Šenov. Při počtu žádostí 
převyšujícím počet zbývajících volných míst mají přednost starší děti před mladšími. 
2. U dětí s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ Šenov je rozhodujícím kritériem v ěk 
dítěte, když starší děti mají přednost před mladšími. 
 
Seznam přijatých dětí bude pod přiděleným registračním číslem vyvěšen na budově MŠ do 15 dnů od 
data zápisu.Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského 
zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude doručovat 
v písemné podobě. 
Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům písemně. 
 

V Šenově dne 3.3.2023                          Michaela Michálková, ředitelka MŠ Šenov 

 




