
Číslo jednací : 71/19 

 

 Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 
 

Stanovení podmínek k zápisu dětí do Mateřské školy Střelná,    

okres Vsetín na školní  rok 2019/2020 
  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Střelná, okres Vsetín, 

Ludmila Bartošáková, po dohodě se zřizovatelem Obec Střelná a v souladu s odst. 2, §34 zákona 

č.561/2004 Sb., v platném znění 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky 14/2005 

Sb. a 43/2006 Sb. v platném znění vyhlašuje: 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. 
 

Předškolní vzdělávání se poskytuje podle §34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 

do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

  

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2019/2020 budou umístěny na nástěnce v Mateřské škole Střelná, 

v prodejně Jednoty a vyhlášeny místním rozhlasem, na internetových stránkách 

ZŠ Střelná (www. skolastrelna.cz v oddělení Mateřská škola, informace pro rodiče), 

 a na stránkách Obce Střelná 

 

Místo pro podávání žádostí:   Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 

 

Termín:                                15.5.2019  

Doba pro podání žádosti:       8,00 do 15,00 hod.  
 

Formulář k zápisu dítěte - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou 
zákonní zástupci dítěte vyzvednout od 2.5.2019 v Mateřské škole Střelná, okres Vsetín  
 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. Jedná se o dítě, které k 31.8. 2019 dosáhne věku 5 let/ §34 

školského zákona v platném znění/. 

Zákonný zástupce dítěte osobně doručí v termínu zápisu žádost vyplněnou, podepsanou 

zákonnými zástupci dítěte a potvrzenou lékařem / předškolní zařízení je oprávněno 

přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním (s výjimkou zařízení, do 

nichž je docházka povinná) , má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci - §50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, v platném znění/. 
 

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiřazeno registrační číslo. 

 Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: průkaz 

totožnosti(§36,odst.4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,v platném znění), oprávnění 

pobývat na území ČR (20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 

apod. 

 S uvedenými údaji bude Mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem 

 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 



Seznam přijatých i nepřijatých dětí, které budou pod registračními čísly, bude zveřejněn ve 

vchodu do mateřské školy, webových stránkách obce Střelná na webových stránkách ZŠ Střelná 

od 30.5. 2019 po dobu 15 dnů. 

Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ( § 36 zákona č. 500/2004 

Sb.,správní řád, v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení dne 29.5.2019 

nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude 

ředitelka mateřské školy vydávat dne 31.5. 2019 od 10.30 hod. do 12.30 hod. zákonnému zástupci 

dítěte. 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna na formuláři žádosti o 

přijetí: 

 

 

Prostory MŠ jsou pro zapisované děti a jejich zákonné zástupce otevřeny po celý den zápisu 

Zákonní zástupci dítěte odpovídají za bezpečnost svého dítěte v době zápisu po celou 

dobu jeho pobytu v MŠ. 
 

 

 

 

 

Ve Střelné 30.4.2019       ---------------------------------------- 
                      Ludmila Bartošáková 

                      ředitelka Mateřské školy Střelná, okres Vsetín 

                                                        

 


