
Informace k organizaci a průběhu zápisu 
 

1. Organizace zápisu 
 

1.1 Termín zápisu 

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský 

zákon, v době od 2. května do 16. května kalendářního roku. Konkrétní termín 

stanovuje ředitel školy na:        5.5.  -  14.5.2021 
 

1.2 Místo zápisu:  

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077, Kladno 272 04 

 

1.3 Potřebné dokumenty: nafotit a přiložit k žádosti 

- rodný list dítěte;  

- občanský průkaz zákonného zástupce;  

- kopii očkovacího průkazu 

- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem 

 

1.4 Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku, ve kterém dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní 

vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu 

vzdělávání. 

 

2. Počet dětí, které je možné přijmout 

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 4 třídy, každá nejvýše s 25 dětmi, tzn. 

celkem 100 dětí. Volná kapacita dětí na nový školní rok je:…….. 28 dětí……….. 

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého až pátého stupně, 

popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s 

právními předpisy. 

 

3. Kritéria pro přijímání dětí 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská 

škola Kladno, Studentská 3077, se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04, budou 

přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku ..) 

             1.  Děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné 

Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu (t.j. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 

kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem 

povinné školní docházky). Tento bod se týká i dětí občanů jiného členského státu 

Evropské unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města 

Kladna.          



2.      4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2021 

-  a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má  

   Město Kladno uzavřenou smlouvu. 

                   

3.    děi mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2021 čtyř let a méně 

-  a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má    

   Město Kladno uzavřenou smlouvu. 

 

4. Průběh zápisu 

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené 

v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

- datum narození, 

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince  

   místo pobytu dítěte), 

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu), 

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, 

 

Doplňující informace: 

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, 

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte, 

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by  

  mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
 

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování 
 

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, 

ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů 

trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2021 je předškolní vzdělávání povinné pro 

dítě, které před datem 1. 9. 2021 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou 

školní docházku.  

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím 

do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním 

nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

 

 

 

 



Informace k zápisu 

Rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte do mateřské školy 

 K vyplnění je zapotřebí občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

 Rodiče obdrží tiskopis pro vyjádření lékaře / vyplněný vrátí pouze přijaté děti /. 

 Zápis ve dnech  5.5. 2021  -  14.5. 2021 je pouze shromažďováním informací 
(nejde o to, kdo dřív přijde). 

 Shromážděná data budou poskytnuta zřizovateli, budou vyřazeni duplicitní 
žadatelé a po té bude rozhodováno o přijetí či nepřijetí do mateřské školy. 

 Děti do mateřské školy jsou přijímány ve správním řízení. 

 Poučení: 
Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci 

správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové 

organizace za účelem zpracování zápisů do mateřské školy v rozsahu jméno, 

příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové 

organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení předškolní 

docházky 

Vyjádření lékaře  -  pouze u přijatých dětí 

Lékař potvrdí:  

 zda je dítě zdrávo a může docházet do MŠ  

 nemá žádné zdravotní omezení 

 zda je pravidelně očkováno 

Výsledky zápisu 

 Rodiče s výsledky zápisu budou seznámeni na informační tabuli v areálu 
mateřské školy a na  
www.20mskladno.cz 

 Od…1.6.2021… bude k dispozici rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. 
 

 Rodičům bude toto rozhodnutí vydáno po předložení vyplněného tiskopisu od 
lékaře, že je dítě  zdrávo a může docházet do mateřské školy.   

 

 V rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude postupováno dle zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád. 
 

V Kladně dne:      20.04.2021                                      Jana Jiskrová                                          



      Mateřská škola Kladno, Studentská 3077, sídlo org.: Studentská 3077, 

                                      Kladno 272 04, tel: 312 268 310 

 

 

        Vnitřní kritéria přijímání dětí do MŠ Kladno pro rok 2021 / 2022 
 

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává 

v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, 

v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen 

"spádová mateřská škola"). 

        

1.      Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 

let do 31.8.2021 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné 

školní docházky. 

- přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se 

kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí 

cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.  

 

2.      4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2021 

-  a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má  

   Město Kladno uzavřenou smlouvu. 

                   

3.  mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2021 čtyř let a méně 

-  a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má    

   Město Kladno uzavřenou smlouvu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kladno dne  …20.4.2021……… 

 

 

                                                                                               

                                                                                                  Jana Jiskrová 

                                                                                                      řed.školy 

 
 

 

                                                                                                        

 



Souhlas s poskytnutím osobních údajů dítěte zřizovateli školy: 
 

 

1. Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů nutných pro potřeby zápisů 

Statutárním městem Kladnem v rozsahu: 

 

  jméno, příjmení         ……………………….. 

 

             adresa trvalého pobytu ……………………… 

 

   datum narození……………………………….. 

   

Poučení: 

- Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci 

správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace 

za účelem zpracování zápisů do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje 

dítěte zpracovává do doby zahájení předškolní docházky 

 

 

 

 

V Kladně dne:  

 

 

 

 

------------------------------------------- 

podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Zápisní list pro školní rok  2021/2022 do MŠ Kladno, Studentská 3077 

Jméno a příjmení dítěte______________________________________________ 

Datum narození________________ Rodné číslo _________________________ 

Místo narození____________________________ Okres___________________ 

Státní občanství__________Bydliště___________________________________ 

Zdravotní pojišťovna________________________________________________ 

Zdravotní stav _____________________________________________________ 

Výslovnost_______________________________ 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání:______________ 

Jméno pediatra :____________________________________________________ 

Sourozenci: _________________________ třída(ročník) _________________ 

Otec ____________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)_____________________________ 

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________ 

Emailová adresa: 

Matka __________________________________________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)_________________________ 

Přechodné bydliště (doručování písemností) _______________________________ 

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________ 

Emailová adresa: 

Poznámka: 

 

 

V…………… dne……….….          podpis zákonného zástupce: 
 
 

 

Poučení: 

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci 

správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové 

organizace za účelem zpracování zápisů do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, 

datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace 

osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení předškolní docházky 

 

 
V…………… dne……….….          podpis zákonného zástupce: 



Mateřská škola Kladno, Studentská 3077, se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04  

        

k rukám ředitelky školy:  Jana Jiskrová 

vyplňte hůlkovým písmem 
 

Věc:        Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

                              od školního roku 2021/2022 

 
 Tímto Vás žádám o přijetí dítěte: 

 
..........................................................., ................................…………, ........................ 
                             jméno a příjmení                                         datum a místo narození                občanství 
   

........................................................................................ ............... ..................... 
                adresa trvalého pobytu dítěte - /město, obec/, ulice, č. p.                              pošta                    PSČ              

 
......................................................................., rodné číslo dítěte :…………………………………………….. 
                název zdravotní pojišťovny, u níž je dítě pojištěno 
                                                                                                                                         

do mateřské školy                                                                               k 01.09. ……………. 
 
náhradní MŠ (v případě nepřijetí)      ________________________________________________________ 
 
 

 
Nástup dítěte do MŠ požaduji od: ..................................  
 
Následující školní rok JE / NENÍ (nehodící škrtněte) posledním školním rokem dítěte před zahájením povinné školní 

docházky.  

Současně prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem tohoto dítěte. 
 

Nezaopatření sourozenci dítěte:   
 
.......................................................................... , ................................ 
                           jméno, příjmení                                                    datum narození    
                                                                 

.......................................................................... , ................................ 
                           jméno, příjmení                         datum narození    
               
 

Otec:................................................................................................... , .............................. 
       jméno, příjmení                                                                                   telefon č., mobil č. 
   
 adresa trvalého pobytu: ………………………………………..……………………………………………..  emailová adresa: 
             
 
Zaměstnán :……ANO )………NE )……..Příslušné označte     

 
Matka:................................................................................................. , .................................. 
       jméno, příjmení                                                                                   telefon č., mobil č.  
 
 
adresa trvalého pobytu:………………………………………………………..………………………………..emailová adresa: 
 
 

...................................................................................................................................... 
                                      důvody hodny zřetele – rodinné, zdravotní a jiné 
 
 
 
 
 
 

 



Vyberte variantu (zakroužkujte) : (nepovinné údaje):  
 

Oba dva rodiče jsou zaměstnáni    Ano  x  Ne 

Matka je na RD(MD) s druhým dítětem   Ano  x  Ne 

Matka je na RD(MD) do: 2 let věku dítěte, 3 let věku dítěte, 4 let věku dítěte, jiné 

Nástup matky do zaměstnání od:  

 

Zákonný zástupce dítěte: 

 
Byl seznámen s kriterii pro přijetí do MŠ Kladno, Studentská 3077, ve školním roce 2021/2022 . 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na veřejně přístupném místě v mateřské škole pod registračním číslem a na 

Internetu -  webových stránkách MŠ Kladno. 

 

Prohlášení rodičů: 

Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zamítavé rozhodnutí  - nepřijetí dítěte. 

 

 

 

Poučení: 

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za 

účelem zpracování zápisů do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení předškolní docházky 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44,ods.1zákona č. 

500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Proces přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.  V souladu s 

ustanovením § 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu 

nebo jeho části. 

 

 

……………………………………………………………… 

         Podpis rodičů, popř. jiných zákonných zástupců 

 

 
 

Prohlašuji, 
že jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………., nar. ……………………………………….. 
se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  
Příloha: kopie očkovacího průkazu  
 
 

V Kladně dne.…………………… podpis zákonného zástupce……………………………………….  

 

 

 

V MŠ přijato dne ……………………………… pod registračním číslem:…………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vyjádření  lékaře   

Jméno a příjmení dítěte :……………………………………………………… 

 

 Adresa : ………………………………………………………………………. 

 

Místo narození :………………………………………………………………. 

 

Datum narození :……………………..Rodné číslo :………………………… 

 

Kód zdravotní pojišťovny :…………………………………………………… 

 

Potvrzuje  tímto, že : 

1.   Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské školy : …………………………… 

2.   Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti : 

      a)   zdravotní 

      b)   tělesné 

      c)   smyslové 

      d)   jiné  

      Jiná závažná sdělení o dítěti : ………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………..         

    ……………………………………………………………………………………….. 

    Alergie :………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………………… 

3.   Dítě je řádně očkováno :………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………. 

 

V ……………………dne ……………… ................................................... 

                                                                                               razítko a podpis lékaře 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


