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Informace k zápisu dětí do mateřské školy 
 
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  

ve čtvrtek 5. května 2022 v zarezervovaném čase 
 

1.2 Místo zápisu:  
Ve čtvrtek 5. května 2022 se dostavte v rezervovaném čase do budovy MŠ Loučná nad Desnou, Loučná 
nad Desnou 70 a předložte potřebnou dokumentaci. Na níže uvedeném odkazu vyplňte přihlášku a re-
zervujte si čas zápisu: 

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/181040972/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44174 
  
1.3 Potřebné dokumenty:  

• vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – ke stažení na Úřední desce školního webu 

• rodný list dítěte  

• občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti zákonného zástupce  

• pokud dítě nezastupuje rodič, kopie dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů)  
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.  
 
1.4 Povinné předškolní vzdělávání  
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 let věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zá-
stupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.  
 
2. Počet dětí, které je možné přijmout  
Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny maximálně 2 třídy dle počtu přihlášených dětí.  
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle 
§16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.  
 
3. Spádová oblast  
K plnění povinné školní docházky jsou podle § 36 odst. 7 školského zákona přednostně přijímány děti 
s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Loučná nad Desnou. Vzhledem k dostatečné kapacitě 
školy se tím nevylučuje možnost přijetí dětí s místem trvalého pobytu mimo obec Loučná nad Desnou.  
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4. Kritéria pro přijímání dětí  
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na předškolní 
vzdělávání právní nárok. Pro děti, které dosáhne během školního roku 5 let věku, je předškolní vzdělá-
vání povinné. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy budou přijímány děti v tomto pořadí (do 
výše naplnění maximálně 2 tříd):  

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské 
školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po 
nejmladší.  

2. Děti bydlící v obci Loučná nad Desnou podle věku od nejstarších po nejmladší.  

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstarších po nejmladší.  
 
5. Průběh zápisu  
Zákonný zástupce dítěte požádá online o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání a při tom si rezervuje 
čas, ve kterém se ve čtvrtek 05.05.2022 dostaví do školky s dokumentací požadovanou správním řádem 
dle bodu 1.3.  
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 (u cizince místo pobytu dítěte),  

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

• jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,  

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  
 
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.  

 
6. 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 01.09.2022 je před-
školní vzdělávání povinné pro dítě, které před tímto datem 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.  
 
V Loučné nad Desnou dne 14.04.2022  

 
 

Mgr. Petr Lukáš  
ředitel školy 


