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1. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2019, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
2. Vydávání formulářů: Žádost o přijetí dítěte + povinná příloha Vyjádření lékaře
a) Vyzvednutí v mateřské škole
Termín pro tento způsob je stanoven na 25. 4. 2019 od 8.00 do 10.00 h., kdy bude probíhat
Den otevřených dveří – zákonní zástupci s dětmi si mohou zároveň prohlédnout naši školu,
požádat o informace o naší škole apod.
b) Elektronické vydání na internetové adrese: sedmikraska.info/o-nas/
Stáhnout si Žádost o přijetí dítěte + přílohu Vyjádření lékaře.

3. V Žádosti vyplní zákonný zástupce dítěte ČITELNĚ všechny údaje a podepíší oba zákonní zástupci,
Vyjádření lékaře nechá zákonný zástupce potvrdit lékařem.

4. Postup při zápisu:
Sběr a registrace již vyplněných formulářů (Žádost + Vyjádření lékaře) – „ZÁPIS“ – bude probíhat
dne 2. 5. 2018 od 9.00 do 11.00 h. a od 14.30 do 16.00 h. v ředitelně mateřské školy.
V tuto dobu již nebudou poskytovány informace, aby se předešlo dlouhému čekání žadatelů.
U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ.
Přijmout k předškolním u vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů („školský zákon), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo
stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Současně s čitelně vyplněnou Žádostí a Vyjádřením lékaře přineste s sebou (nutné):
a) originál rodného listu dítěte,
b) občanský průkaz,
u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem,
c) v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte – doporučení lékaře a odborné doporučení
ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Pokud nebudou při zápisu
tato doporučení dodána, je potřeba je doručit ředitelce školy do 9. 5. 2019.
Při převzetí vyplněné žádosti v mateřské škole bude žadateli přiděleno registrační číslo uchazeče
a zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem. V případě neúplné žádosti bude zákonný
zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce
neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.
Po 2. 5. 2019 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti!
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5. Vyhodnocení žádostí, výsledky zápisu
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.
O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude rozhodnuto nejpozději do 30 dnů.
Seznam přijatých dětí, pod přidělenými registračními čísly, bude zveřejněn na úřední desce v mateřské
škole a na webu mateřské školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za
oznámená, je ale možné požádat o jejich písemné vydání v MŠ. Následně budou přijatí uchazeči
pozvání na povinnou informační schůzku, kde odevzdají písemnou dokumentaci spojenou s přijetím
dítěte do MŠ (vyplněný formulář Evidenční list dítěte, Přihláška ke stravování a Vstupní dotazník –
formuláře jsou k dispozici na: sedmikraska.info/o-nas/ )
Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí pro školní rok 2019/2020
Kritéria se použijí v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst do MŠ,
a to ve stanoveném pořadí:
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Olomouci,
tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2019, až do doby zahájení povinné školní docházky, podle
data narození od nejstarších po nejmladší.
2. Dítě s místem trvalého pobytu v Olomouci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019)
dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
3. Dítě s místem trvalého pobytu v Olomouci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019)
dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
4. Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné
kapacity školy.
Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle
věku.
Doplňující informace:
V případě, že se v přijímacím řízení umístí na posledním volném místě více dětí se stejným datem
narození, bude přijato dítě, jehož začáteční písmeno v příjmení bude abecedně řazeno dříve.
Trvalý pobyt dítěte - toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných
zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Pro město Olomouc platí jeden spádový obvod (má-li dítě trvalé bydliště kdekoliv v Olomouci, je pro dítě
spádová MŠ jakákoliv na území města zřizovaná Statutárním městem Olomouc).
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí
dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.
Pro zápis dětí dne 2. května a následné řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovuje
předběžně 10 volných míst.

Vyvěšeno: 5. 4. 2019
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