ZÁPIS DO MŠ POLNÁ
Na školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 5.května 2022 na jednotlivých pracovištích.
MŠ Varhánkova 263 – od 12 do 16 hodin ve sborovně – hlavní vchod a na chodbě vpravo
MŠ Na Podhoře 201 – od 12 do 16 hodin v kanceláři – vchod z Palackého ulice – dveře naproti hlavní
bráně
MŠ Tyršova 655 – od 10 do 15 hodin v šatně třídy
Upozorňujeme rodiče, aby se dostavili v tento určený den. Jiné dny nebudou akceptovány. Tento
zápis je pro české děti a děti cizinců, které zde pobývají více jak 90 dní.
Tento zápis není určený pro děti cizinců s dočasnou ochranou.
Zvláštní zápis pro děti s dočasnou ochranou (z Ukrajiny) bude zápis ve čtvrtek 9.června 2022
pouze v MŠ Varhánkova 263 ve sborovně od 13 do 16 hodin.
Upozorňujeme rodiče, aby se také dostavili v tento určený den. Jiné dny nebudou akceptovány.
Nelze zapsat děti naopak – záměna zápisů 5.5.2022 za 9.6.2022.
K zápisu si ten den přinesete:
• Již vyplněnou žádost o přijetí – zde zakroužkujte požadovanou MŠ
• Potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte
• Podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a oznámení o možnosti
nahlédnout do spisu.
• Originál rodného listu k nahlédnutí
• Občanský průkaz, u cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
Obdržíte registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu na webu a na dveřích všech
MŠ do 30ti dnů.
Žádost o přijetí, potvrzení od lékaře a informovaný souhlas si můžete stáhnout na webu MŠ –
www.mspolna.cz v záložce aktuality.
Všechny tři dokumenty si můžete vyzvednout vytištěné u vchodů všech tří pracovišť MŠ Polná.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let (školský zákon). Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská
škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které
je předškolní vzdělávání povinné).
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 34,
34a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2022 – 2023:
1. Děti, které budou v tomto školním roce plnit povinnou školní docházku a s odkladem školní
docházky ze spádového obvodu Polná, Janovice, Nové Dvory, Skrýšov
2. Děti 3 leté a starší (nar. do 31.8.2019) ze školského spádového obvodu Polná, Hrbov, Janovice,
Nové Dvory, Skrýšov
3. Děti, které budou v tomto školním roce plnit povinnou školní docházku a s odkladem školní
docházky, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu
4. Děti 3 leté a starší (nar. do 31.8.2019), které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ Polná
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2
školského zákona oznámeno zveřejněním pod registračními čísly na dveřích v každém pracovišti
mateřské školy a na webových stránkách školy: www.mspolna.cz /aktuality/.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci
nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům
doručovat.
Oznámení o nepřijetí bude zákonným zástupcům předáno osobně. O nepřijetí budete informováni
telefonicky. V případě, že si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději
do 30ti dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji do žádosti o přijetí
dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové schránky.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště a do které třídy bude dítě přijato.

Marcela Klímová
ředitelka MŠ Polná

