
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 
 

 

 

Zápis s osobní účastí do mateřské školy 9. května 600 

pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 

ve dnech 4. – 5. 5. 2021 ( úterý a středa) 

od 13.00 hodin do 16.30 hodin v budově MŠ 
 – vstup zezadu ze zahrady. 

Zájemci o tento způsob zápisu si zarezervují požadovaný termín a čas na webu : 

1zs.sezimovousti.cz 
 
Zápis distanční – bude probíhat  2. – 16.5.2021 těmito způsoby : 

- do datové schránky školy -  ejdmng8 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

- poštou  

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než 

jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5-ti dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 
Zákonní zástupci při zápisu předloží : 

Rodný list dítěte, občanský průkaz (popř. rozhodnutí o osvojení, pěstounství…),  

vyjádření lékaře o zdravotním stavu a povinném očkování (formulář  je ke stažení na 

stránkách ZŠ a MŠ) – mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání 
 

 

Postup při vyřizování žádosti : 

1) Ředitelem nebo zástupcem ředitele pro MŠ je jednotlivým žádostem při zápise 

přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení 

2) Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení Školského 

zákona a kritérií pro přijímání dětí 

3) V době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo 

na seznámení s důvody nepřijetí dítěte do MŠ 

4) Do 30-ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí dítěte do MŠ 

5) Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem ve 

vstupních prostorách MŠ, ve vývěsce ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy  
 

Kritéria pro přijetí : 

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

- přednostně se přijímají děti, které do 31.8.2021 dovrší 5-ti let věku, jejichž 

vzdělávání v MŠ je od 1.9.2021 povinné, s trvalým pobytem ve spádovém 

školském obvodu MŠ 9. května 600 

- dále se přednostně přijímají děti, které do 31.8.2021  dosáhnou nejméně třetího 

roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  

  



Zvýhodňující kritéria (po 1 bodu): 
- dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí (jiný spádový šk. obvod) 

- dítě je přihlášeno do MŠ od 1.9. příslušného roku na celodenní docházku 

- dítě má sourozence v Základní škole Sezimovo Ústí 9. května 

- předpokládáné pokračování vzdělávání dítěte v Základní škole Sezimovo Ústí 9. května 489 

- věk dítěte – přednost mají děti dříve narozené (starší) – rok, měsíc, den (v případě identického 

data narození a počtu bodů se rozhodne formou losování) ;  dítě mladší tří let nemá na přijetí do 

MŠ právní nárok (§ 34,ost.1 Školský zákon) 
 

 

 

V Sezimově Ústí dne 24. 3. 2021 

 

 

 
 

   Jiřina Greplová                                                             Mgr. Petr Peroutka 
zástupce ředitele pro MŠ                                                                ředitel školy ZŠ a MŠ 

 

 

 


