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Vnitřní směrnice 

pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2021/2022 

 

 

 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

  

Ředitelka LMŠ Vážka, příspěvková organizace, č.p. 54, 407 15 Srbská Kamenice po dohodě se 

zřizovatelem Obcí Srbská Kamenice v souladu se zákonem č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

Opatření k zápisům do MŠ na školní rok 2021/2022, č.j.MSMT-15657/2020-1 ze dne 5.3.2021 

stanoví následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022 do LMŠ Vážka. 
  

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva, v souvislosti se šířením 

koronaviru a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů do MŠ bez 

osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

V souvislosti s výše uvedeným opatřením bude průběh zápisu do LMŠ Vážka organizován na 

základě nařízení ředitelky LMŠ Vážka, následujícím způsobem.  

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO LMŠ VÁŽKA NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

 

Termín zápisu/ termín zaslání žádosti a dalších příslušných dokumentů:  
 

 od 3.5.2021 8:00 hod. do 12.5.2021 15:00 hod.  

 

 

Dokumenty rozhodné pro ZÁPIS DO LMŠ VÁŽKA na školní rok 2021/2022  

 

- Žádost o přijetí dítěte s potvrzením praktického dětského lékaře, že se dítě podrobilo   

stanoveným pravidelným očkováním. 

 

- Prostá kopie rodného listu dítěte 

 

 

Žádost o přijetí dítěte: 

Formulář žádosti o přijetí do LMŠ bude od 12.4.2021 ke stažení na stránkách www.skolkavazka.cz. 

 

 

 

 

https://search.seznam.cz/?q=%C5%A1kolka+v%C3%A1%C5%BEka+srbsk%C3%A1+%C4%8Desk%C3%A1+kamenice&url=https%3A%2F%2Fwww.skolkavazka.cz%2F&v=2&c=1&data2=RLcEcbN8zspsPpAj5RB2TfFYjiBin-ly9OoZJJAeeTZ8Oaisd3XJ6lZ08qtz-p1q0I_a3m6EJZ9OXnBVKaThrcAevITxExBC5HLkOZapkaKcHZmBcIl6bY3EbPat8rvmKRjq54LrxtUWspxy3U-DPPB-aYz


Možnosti doručení dokumentů rozhodných pro zápis do LMŠ Vážka na školní rok 2021/22: 

1. Zákonný zástupce dítěte zašle v termínu zápisu, tj. od 3.5.2021 od 8:00 do 12.5.2021 15:00 

hod., vyplněné rozhodné dokumenty na adresu lesni@skolkavazka.cz. 

Pokud využijete této možnosti, dle stanoviska MŠMT, zaslané dokumenty musí být 

podepsané platným elektronickým podpisem.  

 

2. Zákonný zástupce dítěte zašle v termínu zápisu, tj. od 3.5.2021 od 8:00 do 12.5.2021 15:00 

hod., vyplněné rozhodné dokumenty poštou na adresu LMŠ VÁŽKA, č.p. 54, 407 15 Srbská 

Kamenice. Rozhodující je datum poštovního razítka na dopisu. 

 

3. Zákonný zástupce dítěte vhodí v zalepené obálce vyplněné rozhodné dokumenty do poštovní 

schránky umístěné na budově Obecního úřadu, č.p. 54, Srbská Kamenice v termínu od 

3.5.2021 do 12.5.2021 15:00 hod. 

 

4. Ve výjimečném případě a na základě předchozího telefonického kontaktu, tel. 732 790 085 - 

Renata Schneiderová, je možné osobní předání žádosti a dalších příslušných dokumentů dne 

5.5.2021 od 14:00 do 15:00 hod. v budově obecního úřadu Srbská Kamenice čp. 54. 
 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 

uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 

5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

Termín odevzdání Žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených 

kritérií LMŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí odevzdání žádosti.  

 

Osoba odpovědná za příjem a evidenci přijatých žádostí:  

ředitelka školy: Renata Schneiderová 

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na webových stránkách 

školy (www.skolkavazka.cz) nejpozději do 14 dnů po 12.5.2021. Registrační číslo obdrží zákonný 

zástupce dítěte na mailovou adresu uvedenou v Žádosti o přijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou dopisem s dodejkou na adresu zákonného zástupce, 

kterou uvedl v žádosti o přijetí do 30 dnů od jejího odevzdání. 

Přednostně budou přijaty děti, které plní povinnou předškolní docházku.  

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021, povinné předškolní 

vzdělávání. Zákonní zástupci 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do rejstříkové MŠ.   

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, kteří pobývají na území 

ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR 

pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů.  

Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením. 

  

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let 

k 31.8.2021). 

http://www.skolkavazka.cz/


Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí 

do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Nedílnou součástí Žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováváním osobních údajů.  

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§ 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

   

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ VÁŽKA 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 

 

Kritéria Specifikace                    Body 

Bydliště Dítě s trvalým pobytem v obci        5 

Sourozenec  Dítě, jehož sourozenec LMŠ již navštěvuje 3 

   

V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny. 

 

V Srbské Kamenici dne 7.4.2021                                            

 

 

 

 

Renata Schneiderová                                                                                                 

ředitelka LMŠ Vážka  
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