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Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace 

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 

 

Zápis do mateřské školy 

 

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující 

školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne 

ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního 

rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád. 

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne 

v době 

od 2. 5. do 10. 5. 2021: 

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

 

Do MŠ je třeba doložit: 

 1. Žádost  

 2. Potvrzení od lékaře (očkování) 

 3. Evidenční list  

 4. Prostou kopii rodného listu 

 5. Přihlášku ke stravování 

 6. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

 7. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení) 

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech) 

 

Doklady se podávají: 

 1. preferujeme - poštou (vhozením do schránky MŠ Rokycany, Školní ulice 642, 

p. o. Respektive do schránek jednotlivých pracovišť MŠ ČECHOVA, ŠKOLNÍ, 

BOREK- dle toho, kterou upřednostňujete - není však závazné). V období od 2. 

do 10. 5. (viz výše)  

 2. datovou schránkou  

 3. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

 4. v nejkrajnějším případě dle konkrétní situace po domluvě osobním podáním ve 

škole 
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Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace 

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 

 

Důležité informace o zápisu: 

 1. K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. 

Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky 

v tzv. elektronickém předzápisu, který bude spuštěn 19. 4. 2021.  

 2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 

34b školského zákona) 

 3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 

individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, 

nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i 

tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

 4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k 

zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 5. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě 

bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii 

doporučení. 

 6. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 

zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

 7. Stanovení termínu, kdy bude možno nahlédnout do spisu dětí v rámci přijímacího 

řízení do MŠ pro školní rok  2021/2022. Termín pro možnost nahlédnutí do spisu dítěte 

na den 14. 5. 2021 po předchozí telefonické domluvě s MŠ na telefonních číslech 

725 791 948 – MŠ ČECHOVA 

776 795 369 – MŠ ŠKOLNÍ  

601 555 292 – MŠ BOREK 

 

 8. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno  

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve školce  

-  na webových stránkách školy: www.msskolni.cz 

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na den 18. 5. 2021. 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která 

jim budou přidělena elektronicky při předzápisu.  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve školce. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno osobně v MŠ 17. 5. 2021. 
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Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace 

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro rok 2021/2022 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání děti se řídí 

podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem 

č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno 

dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  

(§ 34a a 34b školského zákona) 

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato 

podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.  

Při zápisu zákonný zástupce doloží řádně podepsané: žádost o přijetí dítěte, potvrzení od lékaře, 

popřípadě potvrzení o trvalém pobytu dítěte. 

 K zápisu na školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí: 

1. Děti, s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizace, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let věku. 

 

2. Děti, s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizace, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou čtyř let věku. 

 

3. Děti, s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizace, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou tří let věku. 

 

4. Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být 

přijaty další přihlášené děti bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a to v pořadí podle 

data narození, tj. od nejstarších k nejmladším, maximálně do výše kapacity školy. 
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Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace 

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 

 

Doplňující informace: 

Poprvé v MŠ  

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. 

Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček 

vyrovnat: 

 vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami 

 vstup mezi cizí děti a dospělé 

 přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům 

 komunikace s "novou autoritou" - paní učitelkou 

 odloučení od rodičů 

 
Jak dítěti pomoci? 

 

 Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí. 

(Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním po určitou dobu v prvních dnech ve školce. Po 

domluvě rodičů s učitelkami je možno, aby si dítě vzalo do školky svou oblíbenou 

plyšovou hračku, ke které mají citové pouto, a často jim výrazně pomáhá urychlit 

adaptaci na nové prostředí. Dudlík nebo lahev s dudlíkem, pleny není v mateřské škole 

žádoucí)  

 Používejte stejné rituály 

(Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud možno ve stejnou 

hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – 

ne, jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.) 

 Rozlučte se krátce 
(Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče 

než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. Rozlučte se před třídou, po vstupu do ní už 

dítě k sobě zpět nevolejte.)  

 Buďte citliví a trpěliví 
(Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo) 

 Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte  
(Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo 

že s ním nechcete být doma. Každý má své povinností – vy práci, Vaše dítě školku) 

 Komunikujte s učitelkou  
(Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, Vaše plačící 

dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát) 

 Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte  
(Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez 

maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve 

školce naučilo) 
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Co byste nikdy neměli dělat ... 

 Nenechte se obměkčit – buďte důslední.  

    (Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na   

     svém, nevracejte se domů s tím, že to zkusíte zítra) 

 Nestrašte své dítě školkou - "počkej, ve školce ti ukážou" 
(Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte) 

 Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. 
    (Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.) 

 Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik 

hodin je přijdete vyzvednout 

 Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. 

 Nečtěte dětem doslovně jídelníček, pokud víte o jeho neoblíbenosti některých jídel 

(Stačí, když řeknete, že bude omáčka, rýže a masíčko a bude to moc dobré. K pohodě dítě 

nepřispěje, když se budete hrozit a říkat, že to jíst nebude) 
 

Schůzka s rodiči: 

 Dle pandemické situace proběhne třídnická schůzka pro rodiče nově příchozích dětí, o 

které budete včas informováni. Osobně, on-line nebo telefonicky - dle pandemické 

situace. Budete včas informováni na webových stránkách školy (www.msskolni.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Rokycanech 17. 3. 2021                                                                    Bc. Petra Stránská, MBA 

                                                                                                                   ředitelka školy 

 

 

http://www.msskolni.cz/

