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Vážení rodiče, 

 

dle ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů dále jen „školský zákon nebo ŠZ“ se předškolní 

vzdělávání organizuje zpravidla pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let 

nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  

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

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. O přijetí dítěte 

do mateřské školy vždy rozhoduje ředitelka školy. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje 

na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a 

na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle 

než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou 

oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se 

nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 

34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v 

němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová 

mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný 

způsob povinného předškolního vzdělávání.  
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Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 

 a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte 

do mateřské školy, 

 b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální  

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 

plnění povinné  

     školní docházky  

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem 

podle předchozího odstavce písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce 

spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Rozhodnutím o přijetí se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi 

právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy 

se při poskytování předškolního vzdělávání každému přijatému dítěti řídí školskými právními 

předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předškolním vzdělávání“), vyhláškou č. 

107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Podmínky pro vzdělávání – Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 

do 3 let se ve škole přijímají taková opatření týkající se zajištění bezpečnostních, 

hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace 

vzdělávání. Tato opatření se pak promítají do vnitřních předpisů, školního vzdělávacího 

programu, školního řádu apod.  

Organizace vzdělávání – Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky školy, která 

postupuje podle právních předpisů.  

Stravování – Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v 

době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na 

stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého 

pobytu v mateřské škole. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím 



finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti 

mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6 let) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o 

školním stravování.  

 

Přihlášení a přijímací řízení dítěte do školy 

Ředitelka školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o 

přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v 

místě obvyklým.  

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 

2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se 

zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

 

Dále - ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání 

(dál jen „PŠV“) se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout 

z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do 

jiné mateřské školy. 

Do mateřské školy zřízené obcí Knovíz se přednostně přijímají děti s místem trvalého 

pobytu v obci Knovíz, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 

odst. 3 ŠZ), které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této 

škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí. Seznam obsahuje vždy 

jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v 

případě cizince místo pobytu dítěte. O přijetí dítěte uvedeného v ust. § 16 odst. 9  ŠZ 

rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského 

zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.  

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě občanského zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při 



právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které 

není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako 

zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou).  

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré 

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ale pozor však – v případě, že by ve 

výše uvedené věci (PŠV) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana, tj. škola 

nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich a nebude řešit jejich 

interní komunikační rozpor.  

Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se 

zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh jednoho z rodičů – do doby, kdy v dané 

věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí 

rozhodovat.  

Správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) 

přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a 

ředitelka školy odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno. 

Všeobecně – o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona 

se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem: 

1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (nástěnka v šatně 

mateřské školy), 

2. a na webových stránkách školy (www.msknoviz.cz) 

3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá 

rozhodnutí o nepřijetí písemně prostřednictvím České pošty. 

 



Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 2. 6. 2023. 

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

které obdržíte při zápisu dne 10. 5. 2023. 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 škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě 

doručováno, můžete ale písemně požádat o jeho vydání.  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 

bude zák. zástupci zasláno DS, popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě. 

 

V Knovízi dne 20. 3. 2023 

 

      

 

         ……………………………………………………….. 

          Mgr. Martina Petržílová 

             ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1. 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle 

správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

 jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

 datum jeho narození (neuvádějte rodné číslo)  

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu), 

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), 

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který 

dítě při podání žádosti zastupuje). 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou 

je správní orgán (ředitel školy) oprávněn zároveň podstatné zjišťovat: 

 jméno a příjmení tohoto zástupce  

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 

své oprávnění dítě zastupovat (notářsky ověřená plná moc)    

Pro doložení rodných listů platí, že stačí přinést jejich prostou kopii. 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který 

vede evidenci obyvatel. 

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

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 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. 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce přinese potvrzení od dětského lékaře. 


