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Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
od školního roku 2018/2019

2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace svou 
ředitelkou zveřejňuje následující informace související s podáváním žádostí 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2018 (od školního roku 
2018/2019):

1. místo a doba podání žádosti
2. podmínky přijetí a kritéria pro p řijímání uchazečů
3. podání žádosti a navazující činnosti

1. Místo a doba podání žádosti

Místo podání žádosti: třída u Jahůdek
Adresa: Eduarda Ušela 472
Doba podání žádosti:čtvrtek dne 10. května 2018 v době od 8:00 do 16:00 hodin

2. Podmínky přijetí a kritéria pro p řijímání uchazečů

2. 1 Podmínka přijetí

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, 
které před, ke dni 31. 8. 2018 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o 
tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti 
nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2018 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke 
dni 31. 8. 2018 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají.

2. 2 Kritéria přijetí

Kritéria pro p řijímání uchazečů upravuje samostatná vnitřní směrnice MŠ/01/30/18.

3. Podání žádosti a navazující činnosti
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a) Tiskopis žádosti o přijetí k p ředškolnímu vzdělávání odevzdá, popř. vyplní zákonný 
zástupce v mateřské škole večtvrtek dne 10. května 2018 v době do 8:00 do 16:00 hodin. 

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 nebude plnit povinnost 
předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 nedosáhne pěti let věku) podá 
vyplněnou žádost o přijetí k p ředškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným 
potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tiskopisy lze vyzvednout ve třídě u Oříšků v MŠ od pondělí 30.dubna 2018 nebo v den 
podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: večtvrtek 10. května 2018. 

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena 
výše uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín 
pro odevzdání je stanoven do pátku 18 . května 2018.  

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2018 bude plnit povinnost 
předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2018 dosáhne pěti let věku) podá 
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje 
potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad že 
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce uchazeče požádán o 
nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte). 

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném 
uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutívyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o 
podpůrných kritériích při seřazení dětí v pořadníku podaných žádostí, o způsobu doručení 
rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. 
Ústně sdělené informace jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.

4. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 
2018/2019

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 
vzdělávání - vyhláškou č. 280/2016 Sb., se stanovuje měsíční výše úplaty: 250,- Kč.

Ve Velkých Opatovicích 23.4. 2018                                                       Blanka Langerová
                                                                                                                            ředitelka MŠ 
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