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Ředitelka MŠ Hudlice v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění vyhlašuje  

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HUDLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23 
 

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci na Dni 
otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 15 do 16:30 hodin ve třídě Včeliček. 
Dokumenty lze stáhnout i z webových stránek mateřské školy.  

Zápis (přijímání přihlášek) proběhne ve dnech 9. 5. 2022 od 8 do 12 hodin a 10. 5. 2022 
od 13 do 16:30 hodin. 

 

Informace k vyplnění žádosti 

I. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vyplní zákonný zástupce. 

II. Vyjádření lékaře o očkování dítěte – vyplní pediatr (druhá strana 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 bude plnit povinné předškolní vzdělávání.  
 
III. Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání  

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.  
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje 
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k 
zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli 
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Mateřská škola po přijetí žádosti o vzdělávání dítěte přidělí žadateli registrační číslo, pod 
kterým bude žádost evidována v přijímacím řízení. Toto číslo předá zákonným zástupcům při 
zápisu. 

Podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění, musí žádost o přijetí projít správním řízením. Jeho výsledky, tj. 
rozhodnutí o přijetí dítěte do naší mateřské školy, bude zveřejněno pod přidělenými 
registračními čísly dne 2. června 2022 na hlavních dveřích MŠ a webových stránkách školy 
po dobu 15 dnů. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí doručeno poštou do 
vlastních rukou. 
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V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
má zákonný zástupce účastníka řízení možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci 
přijímacího řízení vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Toto bude 
umožněno dne 31. 5. 2022 po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě. 
 
 
 
 

Dana Žihlová 
 


