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Informace a kritétria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2021/2022 

 
od 3. května do 14. května 2021  

 

 
 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií proběhne od 3. 5. do 14. 5. 
2021 pouze formální část zápisu k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců ve škole. Všechny mateřské školy zřizované městem Prostějov upřednostňují, pokud je to 
z Vaší strany možné, podání žádosti o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání elektronicky.  V krajním 
případě (nemáte-li tuto možnost) lze situaci řešit i jinak (viz níže), vždy však se zřetelem k maximálně 
možnému vyloučení osobního kontaktu.   

 
  Možnosti podání žádostí (včetně veškerých příloh) jsou následující: 
 

1. Odesláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) 

datová schránka - dt3j3p6 

 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

 MŠ, Mánesova 15:   ms.manesova@email.cz     s uznávaným elektronickým podpisem    

 MŠ, ul. 5. května 7 (Čechovice): ms.cechovice@email.cz   s uznávaným elektronickým 
podpisem    

 

3. Poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

                                    Palackého 152/14 

                                    796 01  Prostějov 

 

mailto:ms.manesova@email.cz
mailto:ms.cechovice@email.cz
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4. Vhozením dokumentů v obálce (Po až Pá 8:00 -16:00 hodin) v příslušných budovách školy 

(MŠ, Mánesova 15 a MŠ, ul. 5. května 7) do připravených boxů – po zazvonění budete 

vpuštěni do budovy, kde za dveřmi vhodíte obálku s dokumenty do sběrného boxu. 

 

5. Vhozením dokumentů do poštovní schránky na dveřích hlavního vchodu do ZŠ, Palackého 14 

–  tato možnost není omezena úředními hodinami. Obálku prosím označte ZÁPIS MŠ 2021 – 

MŠ Čechovice nebo MŠ Mánesova.  

6. Pouze ve výjimečných případech je možné vyplnit žádost osobně v příslušné budově 

mateřské školy (v případě potřeby využít dopomoci s jejím vyplněním) - v úředních   

hodinách (Po a St 8:00 – 11:00 hodin) pouze po předchozí telefonické domluvě: 

                     MŠ, Mánesova 15 - 731514170  
                     MŠ, ul. 5. května 7 (Čechovice) – 730854473 

7. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků ( např. emailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 
zákonného zástupce potvrdit podpisem. 

 

 
Ve všech těchto případech je nutné stažení žádosti z webových stránek školy. Žádost je zapotřebí 

vytisknout a podepsat. 

K zápisu tedy zákonný zástupce doručí: 

a) vyplněnou žádost o přijetí (všichni zákonní zástupci) 

b)  kopii nebo sken rodného listu dítěte  (všichni zákonní zástupci)  

c)  potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte ( u žádostí, kdy dítě 

nemá povinnost předškolního vzdělávání)* 

 

*)V případě, že dítě, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, není očkováno 

dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a 

vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. 
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Pokud zákonní zástupci nemají možnost elektronického přístupu na web školy, 

mohou si formuláře vyzvednout v mateřské škole (formuláře jsou umístěné k volnému odběru na 

vstupních dveřích, v MŠ Čechovice na bráně), případně mohou kontaktovat telefonicky školu. 

 MŠ, Mánesova 15:  731514170  

 MŠ, ul. 5. května 7 (Čechovice):  730854473  

  

!!!Překontrolujte prosím důkladně Vaše telefonní čísla a mailové 
adresy!!! 

 
POZOR!!  
 
Na základě přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které bude odesláno mailem, případně 
sděleno telefonicky. 

 
Datum a čas podání žádosti v určeném období nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Podávat žádosti 
můžete od 3 .5. do 14. 5. 2021.  
 

 
Po vyhodnocení zápisu a poradě ředitelů  prostějovských škol bude nejpozději do 28. 5. 2021 na dveřích 
školy a webových stránkách školy (www.mscechovice.estranky.cz; www.msmanesova.estranky.cz; 
www.palacka.com ) vyvěšen seznam přijatých dětí pod registračním číslem.  
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele pro MŠ 
Mánesova 15, Prostějov  a  MŠ ul. 5.května 7, Prostějov dne 21. 5. 2021 od 8.00 do 11.00 hod. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí k předškolnímu vzdělávání, za 
oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o 
jejich písemné vydání po telefonické domluvě na sekretariátu školy (tel.: 582345060) v termínu 1. – 3. 6.  
2021. 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů lze školu kontaktovat telefonicky:  

MŠ, Mánesova 15 - 731514170                                                                                                                         
MŠ, ul. 5. května 7 (Čechovice) - 730854473  
ZŠ, Palackého tř. 14 (ředitelství) – 582345060 

 

 

http://www.mscechovice.estranky.cz/
http://www.msmanesova.estranky.cz/
http://www.palacka.com/
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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE pro školní rok 2021/2022 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 stanovila následující kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy 
počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu. 

1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, na které se vztahuje povinné 
předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou 
k 31. 8. 2021 pěti let (novela ŠZ č.178/2016 Sb., § 34, ods.1). 

2. Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, 
odst.3),  které k 31. 8. 2021 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve spádovém 
obvodu mateřské školy. 

3.  Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, 
odst.3), které k 31. 8. 2021 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu 
mateřské školy. 

4.   Sourozenci v mateřské škole - jsou upřednostněny děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 3 let 
 a mají sourozence v dotyčné mateřské škole. 

5. Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími, k 31. 8. 2021 musí dosáhnout nejméně dvou 
let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1). 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v 
úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5). 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí 
Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání 
povinné. 

Tato povinnost se vztahuje: 
– na státní občany České republiky (ČR) 
– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90  dnů 
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– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně podobu delší než 90 dnů 
– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím 
vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. Přednostně bude čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský 
obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné 
vyhlášce obce o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. 
 

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 3. května do 14. května 2021. Přesné 
datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je 
zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách 
mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.) 
 

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti 
jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte),  jeho datum narození, místo trvalého pobytu (popř.  
jiná adresa pro doručování), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní 
mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo 
trvalého pobytu tohoto zástupce, popř. jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná 
osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný 
zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním.  

 

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení 
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 
 

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 
 po dobu 4 souvislých hodin denně, 
 začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu 
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Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 

 individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do 
konce května (pokud se bude dítě individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní 
rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel 
konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně 
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží 
doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou 
osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. 

 vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní 
docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel 
konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve 
spádové mateřské škole; 

 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění 
povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen 
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

  
Co by mělo vaše dítě zvládnout před nástupem do MŠ 

- znát své jméno a příjmení 
- umět si říci co chce nebo potřebuje 
- spolupracovat při oblékání a svlékání 
- poznat si své věci 
- umět nazouvat a vyzouvat obuv 
- vysmrkat se a používat kapesník 
- držet lžíci a umět se najíst 
- při jídle sedět u stolu 
- umět pít z hrnečku a skleničky 
- používat toaletu (WC, nočník) | PLENY NE | 
- umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku 
- ujít kratší vzdálenost během pobytu venku 

 

 

Prostějov 30. dubna 2021                               Mgr. Jana Prokopová 
                  ředitelka školy 


