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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE
PROBÍHAT BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A JEJICH
DĚTÍ.
Zápis do Mateřské školy Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace, se
bude konat: od 3. do 11. května 2021
Po 11. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti!

1. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2021, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
2. Vydávání formuláře:
a) Stáhněte si a následně vytiskněte formulář Žádost o přijetí dítěte na webu mateřské školy:
https://sedmikraska.info/pro-rodice/ ,dole oddíl „Zápis“
b) Osobní vyzvednutí formuláře v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech
po osobním dohodnutí termínu vyzvednutí na t. č.: 585 427 601 nebo 585 751 870, nebo e-mailem:
msskretova@seznam.cz

2. Vyplnění formuláře
a) Vyplňte formulář Žádost o přijetí dítěte (včetně podpisu zákonného zástupce) a nechte na něm
potvrdit od dětského lékaře potvrzení o řádném očkování dítěte.
Zvláště kontaktní údaje na Vás vyplňujte, prosíme čitelně, abychom Vás v případě potřeby
(tj. chybějící či neúplné údaje, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
b) Okopírujte nebo naskenujte Rodný list dítěte.
3. Podání Žádosti o přijetí a její přílohy: kopie rodného listu dítěte
Možnosti podání:
- Odesláním dokumentů do datové schránky mateřské školy - jx2ky4x
- Odesláním dokumentů s elektronickým podpisem e-mailem na: msskretova@seznam.cz
- Vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky mateřské školy
- Poštou na adresu školy – Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková
organizace, Škrétova 198/2, 779 00 Olomouc 9
- Osobní odevzdání dokumentů v mateřské škole je možné pouze ve výjimečných případech
po osobním dohodnutí termínu na t. č.: 585 427 601, nebo e-mailem: msskretova@seznam.cz
Prosíme, pokud využijete možnost zaslání poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte
nás o termínu odeslání prostřednictvím e-mailu - msskretova@seznam.cz. Děkujeme.
4. Komunikace v rámci zápisu
Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím
e-mailu: msskretova@seznam.cz. Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte a přílohu: kopii
Rodného listu dítěte, zašleme na Vámi (v Žádosti) uvedený e-mail dokument, kde bude uvedeno
přidělené registrační číslo dítěte – to budete potřebovat pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo
přijato k předškolnímu vzdělávání. Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, zavoláme Vám
na (v Žádosti) uvedené telefonní číslo a informace Vám sdělíme.
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5. Zveřejnění výsledků zápisu
Na webových stránkách mateřské školy bude do 31. 5. 2021 zveřejněn seznam přijatých dětí
pod přidělenými registračními čísly
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději
do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) písemně.
Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků
zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.
6. Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2021/2022
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. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
V rámci správního řízení „O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ“, případně o stanovení max. tříměsíčního
zkušebního pobytu, rozhoduje výhradně ředitel MŠ, Podle stanovených kritérií a pravidel přijímání dětí
do MŠ, ředitel rozhoduje, které děti budou přijaty či nepřijaty. Po dobu, kdy se do MŠ nemohou
z kapacitních důvodů přijmout všechny děti, jsou stanovena tato kritéria a pravidla přijímání dětí.
Kritéria se tak 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 (předškolák), s místem trvalého pobytu
v Olomouci, tzn. dítě, které dosáhne šesti let do 31. 8. 2021, podle data narození od nejstarších po
nejmladší.
2. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu
v Olomouci, tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2021, podle data narození od nejstarších po
nejmladší.
3. Dítě s místem trvalého pobytu v Olomouci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021)
dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
4. Dítě s místem trvalého pobytu v Olomouci, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021)
dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
5. Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné
kapacity školy.
Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí,
a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.
Doplňující informace:
Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku.
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 od 3. do 11. května 2021 a následné řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání se
stanovuje předběžně 15 volných míst.
Vyvěšeno: 1. 4. 2021
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