Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023
Ve dnech 10. 05. a 11. 05. 2022 v době od 15:00 do 16:30 hodin
proběhne zápis dětí do MŠ.
1. Právní normy a vstup dítěte do mateřské školy
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let věku. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se vychází z § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Do mateřské školy, s výjimkou
povinné docházky, se může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
2. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres
Hradec Králové, budou přednostně přijímány děti do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské
škole uvedeného ve školském rejstříku v tomto pořadí :
I. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, které
mají trvalý pobyt v obci Černožice (v případě cizinců místo pobytu) podle věku od nejstarších po
nejmladší.
II. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s místem pobytu) v obci Černožice podle věku od
nejstarších po nejmladší, nejdříve však děti od 2 let.
III. Děti, které mají trvalý pobyt v jiných obcích než v obci Černožice podle věku od nejstarších po
nejmladší, nejdříve však děti od 2 let.
IV. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně dětí
mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.
V. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území
ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen
termín zápisu dne 16. 06. 2022 (v 15:00 ).
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати
заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на
території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем
перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців
призначений термін зарахування – 16. 06. 2022 (15:00).

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju
dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro
perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.
Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja – 16. 06. 2022 (v 15:00).

3. Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ :
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webových stránkách školy
(www.zscernozice.cz)
2. Rodný list dítěte
3. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (příp. oprávnění zastupovat dítě v přijímacím řízení,
cizí státní příslušníci platný cestovní pas zákon. zástupce s vyznačením bydliště a povolením k
pobytu, ukrajinští uprchlíci „vízum za účelem strpění“)
4. Vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami

4. Registrační číslo dítěte
Po zaregistrování žádostí o přijetí do MŠ bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod
kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí, informace o přiděleném registračním čísle
budou zákonným zástupcům předány osobně nebo zaslány poštou.
5. Způsob doručení žádosti o přijetí
Vyplněné dokumenty lze doručit škole nejpozději do 16. 5. 2020 pomocí některé z následujících
možností:
a) dokumenty lze poslat do datové schránky školy – irpmcgj,
b) osobním podáním v budově mateřské školy ve dnech 10. 05. a 11. 05. 2022 v době od 15:00 do
16:30 hodin.

4. Nahlédnutí do spisu
Seznámit se s obsahem spisu, doplnit podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí bude možné dne 24. 05. 2022 od 12:00 do 16:00 hodin u ředitelky školy (Mgr. Zuzany
Cabicarové) v budově základní školy.
Seznámit se se spisem bude možné pouze po telefonickém objednání, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách základní školy ( kontakt – tel.: 722 044 847).

5. Informace o výsledku zápisu
Informace o výsledku zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích ( popř.
vratech) mateřské školy dne 01. 06. 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

V Černožicích dne 05. 04. 2022

Mgr. Zuzana Cabicarová
ředitelka školy

