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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOŘEPNÍK 

A ADAPTACE DÍTĚTE 

O přijetí dítěte do Mateřské školy Hořepník, rozhoduje ředitel školy dle § 34 Zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen školský zákon). 

Zápis do mateřské školy se dle § 34 odst. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. 

května do 16. května. Přesný termín a průběh zápisu bude upřesněn na internetových 

stránkách školy www.zshorepnik.cz, v záložce mateřské školy. 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle 

očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání i v průběhu školního roku. např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá 

zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě 

přijato v případě, že má škola volnou kapacitu. 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 

1. Přijímání dětí s povinně předškolní docházkou. 

Dle § 34a školského zákona č. 561/2004 Sb., s účinností od 1. 1. 2017 je předškolní 

vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 

roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné (jakmile je vašemu dítěti pět 

let, v následujícím školním roce musí nastoupit do mateřské školy). Tato povinnost se 

od 1. 9. 2017 nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

2. Dále jsou přijímány další děti podle spádovosti a věku (od nejstarších, které spádové 

patří do této MŠ, poté od nejstarších, které patří spádově jinam) a dle data přijetí 

přihlášky do mateřské školy.  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE K ZÁPISU POTŘEBUJE 

1. rodný list dítěte 

2. občanský průkaz 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#cast2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#cast2
https://www.zshorepnik.cz/?page_id=261
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258?text=%C2%A750#f2067618
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#f2873898
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C5%A1kolsky%20z%C3%A1kon#cast2
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOSTANETE K VYPLNĚNÍ TYTO 

 DOKUMENTY 

1. žádost o přijetí 

2. písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte 

3. formulář pro vyjádření lékaře 

4. souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud zákonný zástupce nežádá osobně (ale poštou, vlastní datovou schránkou, či e-

mailem s elektronickým podpisem), zašle: 

1. žádost o přijetí 

2. písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte 

3. formulář pro vyjádření lékaře 

4. souhlas se zpracováním osobních údajů 

5. oskenovaný rodný list dítěte 

 

ADAPTACE DÍTĚTE 

Adaptace je vždy přizpůsobena potřebám dítěte a žádosti rodičů. Někdo potřebuje a vyhovuje 

mu nástup na celý den, někdo ze začátku chodí po obědě a po nějaké době zůstává i na 

odpočinek, někdo chodí po svačině, po vycházce, po obědě a postupně pobyt prodlužuje. Při 

této poslední variantě tedy bývá (dle našich zkušeností) pro dítě adaptace nejdelší, ale je to 

individuální a záleží na rodičích a i tuto možnost pochopitelně nabízíme a nebráníme jí.  
 

 


