
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  2022/2023
aneb

JAK NA TO, ABYCHOM TO VŠICHNI ZVLÁDLI NA JEDNIČKU
 

Vážení rodiče, 

Zápis do Mateřské školy Borovy proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se 
5. května 2022, v termínu dle školského zákona (v období od 2. května do 16. května).

Přijímací řízení se řídí kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023,
která jsou stanovena ředitelkou školy ve spolupráci se zřizovatelem. Jsou uvedena na zadní
straně „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“ 

Dovolím si Vám nyní jednotlivými body popsat, jak postupovat  před zápisem v mateřské
škole. 

1. VYPLNĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH FORMULÁŘŮ

Z našich www. stránek si stáhněte a vyplňte všechny formuláře, které jsou potřebné
k přijetí dítěte do mateřské školy.

� Žádost  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání  (vyplnit  všechny  kolonky,
nezapomeňte na podpisy obou rodičů; číslo žádosti a spisovou značku nevyplňujte)

� Evidenční list dítěte (vyplňte přední stranu, druhá strana bude potvrzena ošetřujícím
dětským lékařem, na zadní straně bude tiskopis podepsán oběma rodiči.

� Souhlas se zpracováním osobních údajů (na zadní straně vyplňte jméno a příjmení
dítěte, jméno zákonného zástupce a opět podpisy obou rodičů)

� Prohlášení zákonného zástupce (vyplňte bez data)

� Přihláška ke stravování (vyplnit)

� Adaptační  dotazník   (vyplňte  prosím  dle  pravdivých  skutečností,  -  jen  pro
informaci,- nezapomeňte, že dítě nastupuje do mateřské školy právě proto, aby se zde
spoustu nových věcí naučilo společně s námi)

� Zmocnění (vyplňte před zahájením školní docházky v září)

Dále je nutno vzít s sebou :
� rodný list dítěte  (případně přiložit kopii)
� občanský průkaz zákonného zástupce



2. DORUČENÍ VŠECH VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ 

Vyplněné a potvrzené formuláře, potřebné k zápisu v mateřské škole, přineste v den zápisu tj.
středa 5. května 2022 (nejpozději však v pátek 13. května 2022).

Vrácení  a  správné  vyplnění  všech  dokladů  je  prvním předpokladem pro  přijetí  dítěte  do
mateřské školy. 
Doložení požadovaných skutečností je v zájmu zákonného zástupce. 

3. JAK SE DOZVÍTE O PŘIJETÍ DÍTĚTE 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání,  se oznamuje podle
novely školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem u každého uchazeče. 

Každé dítě bude mít přiděleno registrační číslo a to bude uvedeno pod seznamem dětí, které
budou přijaty do mateřské školy ve školním roce 2022/2023 na stránkách mateřské školy.
Registračním  číslem  Vašeho  dítěte  bude  prvních  8  číslic  z jeho  rodného  čísla. Proto
prosím několikrát rodné číslo dítěte při vypisování žádosti překontrolujte.

Registrační  čísla  přijatých  dětí  budou zveřejněna na  www.msborovy.cz a  na dveřích
Mateřské školy Borovy.

Seznam  přijatých dětí bude zveřejněn dne 20. května 2022 na stránkách mateřské školy
(www.msborovy.cz) na dobu 15ti dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými
se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,  za oznámená. Rodiče si  mohou u ředitelky
mateřské školy vyzvednout rozhodnutí i v písemné podobě po individuální domluvě.

Rozhodnutí  o  nepřijetí k předškolnímu  vzdělávání  bude  vydáno  rodičům  v písemné
podobě po individuální domluvě..
Všechny přijaté děti budou do mateřské školy přijaty dnem 1. 9. 2022. 

4. NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Rodiče dětí  mají  právo,  po dohodě s ředitelkou školy,  seznámit  se s podklady pro vydání
rozhodnutí  ve  věci  žádosti  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy  (to  znamená,  že  mohou
nahlédnout do spisu v ředitelně školy).  Případný zájem nahlédnutí  do spisu označte na
zadní straně Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. (Datum pro nahlédnutí do spisu zatím
neurčuji, bude domluven individuálně s rodiči, kteří budou mít o nahlédnutí do spisu zájem).

        Zuzana Mastná
            ředitelka MŠ



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Adresa:
Mateřská škola Borovy
Borovy 9
334 01 Přeštice

Telefon: 
376 393 434 (MŠ Borovy) 
727 981 909 (ŠJ Borovy)

Mobil ředitelky MŠ: 
721781966 

e-mail:
msborovy@gmail.com

www stránky mateřské školy:
 www.msborovy.cz

Provoz mateřské školy: 
6.30  - 16.00 hodin.

Veškeré ostatní informace naleznete na stránkách naší mateřské školy, případně volejte na
uvedená telefonní čísla.


