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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 

příspěvková organizace, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanoví podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2021/2022. 

Místo pro podání žádosti osobně:    

ředitelna mateřské školy, 2. května 1654, 735 41 Petřvald  

Adresa sídla pro doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:   

Mateřská škola 2. května 1654, 735 41 Petřvald 

Termín: 3. – 4. května 2021 

(v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2021. 

 

ON-LINE PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

▪ do datové schránky školy /ID datové schránky typkwz8/, 

▪ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /2.kvetna@seznam.cz/, 

▪ poštou /Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 735 41 Petřvald/, 

▪ osobní podání /MŠ 2. května 1654, Petřvald/. 

Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ 

1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ /záložka DOKUMENTY - ZÁPIS/ dokumenty. 

 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 - EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE. 

Tyto tiskopisy řádně vyplňte a na všech potřebných místech podepište!  

+ přidejte 

2. RODNÝ LIST DÍTĚTE - naskenujte, příp. okopírujte.  

+ přidejte 

3. Kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického 

lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný 

zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle 

doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 
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mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Případné alergie a jiné 

zdravotní komplikace dítěte potvrdí lékař dodatečně. 

4. Pokud máte veškeré náležitosti splněny, podejte všech pět potřebných dokumentů 

▪ osobně do 4. 5. 2021, 

▪ v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2021. 

 

 

FYZICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 8:00 – 16:00 HOD. 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce 

dítěte OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE A EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE potvrzený 

registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, popřípadě doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU – jestliže v současné situaci nemůžete osobně navštívit 

dětského lékaře. Žádají-li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením (§ 16 odst. 2 zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), 

doloží k žádosti o přijetí dítěte písemné vyjádření školského poradenského zařízení. 

Zákonnému zástupci dítěte bude předáno u zápisu registrační číslo přidělené žádosti o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

Zákonnému zástupci dítěte bude předáno u zápisu registrační číslo přidělené žádosti o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke 

vzdělávání, budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to ve středu 2. června 2021 na veřejně 

přístupném místě v každé mateřské škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzn. 

Internetové stránky www.mspetrvald.cz - zápis). V písemné podobě bude předáno 

zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na schůzce 

zákonných zástupců nově přijatých dětí k docházce do mateřské školy, která bude ve čtvrtek 

10. června 2021 v 15:30 hod. na každém pracovišti (kde bude dítě přijato) naší organizace 

mateřské školy, nebo po předchozí telefonické domluvě osobně po 10. červnu 2021. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zaslána prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

 

V Petřvaldě dne 4. 2. 2021 

http://www.mspetrvald.cz/

