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Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Podání 
přihlášky s dokladem o očkování a kopií rodného listu dítěte je možné bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

TISKOPISY K ZÁPISU 

Tiskopisy Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici ke stažení na 
webových stránkách školy. 

DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ 

• Poštou doporučeně – ZŠ a MŠ, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 

pošta Kunovice 

• Datovou schránkou (ID schránky školy je r69kq6, g5tmgma) 

• E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zspodoli@zsmspodoli.cz) 

• Osobní dodáním do poštovní schránky obecního úřadu Podolí (z důvodu 

rekonstrukce školy) - tiskopisy vložte do obálky a označte ZÁPIS DO MŠ - 

NEOTVÍRAT! 

• Případně osobní předání ředitelce školy po domluvě na telefonu 603 809 320 

K ZÁPISU NUTNO DOLOŽIT 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

• Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte 

• U samoživitelů, pěstounů atd. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče či další 

podstatné doklady, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o přijetí 

• Doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 

zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 

pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, 

které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Z důvodu současné situace a omezení pohybu nenavštěvujte s dítětem osobně lékaře. Pro 
doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1.    prohlásí, že je dítě řádně očkováno (Čestné prohlášení - v příloze) 

2.    doloží kopii očkovacího průkazu. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Přijímání žádostí bude ukončeno 6. 5. 2020 v 16.00 hod. V případě potíží s doručením žádosti, 
kontaktujte ředitelku školy (tel. 603 809 320, zspodoli@zsmspodoli.cz) 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  

Budou zveřejněna na webových stránkách školy www.zsmspodoli.cz 
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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
  
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria: 

KRITÉRIA POČET 
BODŮ 

1. Poslední rok před zahájením školní docházky do základní školy – tj. děti, které 
dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (povinná předškolní docházka)  

8 

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo 
věku minimálně 3 let k 31.8.2021 

5 

3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2022 4 

3 roky dosažené k 31.8.2022 3 

2 roky dosažené k 31.8.2022 2 

4. Bydliště v Podolí  1 

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude v dané MŠ se vzdělávat ve školním 
roce 2022/2023 

1 

6. Docházka do MŠ Celodenní 3 

Polodenní  2 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem 
přidělených bodů budou řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). 

 

V Podolí 8.4.2022 

 

 

Mgr. Ing. Jana Buršová 

ředitelka školy 

 


