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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 

příspěvková organizace, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanoví podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2022/2023. 

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. OSOBNĚ:    

Ředitelna mateřské školy, 2. května 1654, 735 41 Petřvald  

Termín: 3. – 4. května 2022 

Čas podání žádosti + ostatních tiskopisů potřebných k zápisu: 8:00 – 16:00 hod. 

 

2. DÁLKOVÝM ZPŮSOBEM 

• Adresa sídla pro doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:  

     Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, p. o.   

     2. května 1654 

     735 41 Petřvald 

• Datová schránka mateřské školy /ID datové schránky typkwz8/, 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /2.kvetna@seznam.cz/, 

• v případě zaslání potřebných tiskopisů k zápisu dítěte do MŠ dálkovým způsobem je 

možno takto učinit nejpozději do 6. 5. 2022 

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 

1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ (https://www.mspetrvald.cz) – záložka 

Dokumenty – Zápis dítěte do MŠ /nebo osobně v MŠ vyzvedněte následující tiskopisy: 

•  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ  

• EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (potvrzený registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost o 

tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to  
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podle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění). 

•  BERU NA VĚDOMÍ (tiskopis potvrzující seznámení zákonných zástupu se směrnicemi    

 vztahujícími se k žádosti o přijetí dítěte do MŠ). 

 
Veškeré tiskopisy musí být řádně vyplněné a na všech potřebných místech podepsané!  
 
V případě osobního/dálkového způsobu podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ je potřeba dále 
přinést/přiložit: 
 

2. RODNÝ LIST DÍTĚTE  + PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZZ (tyto dva zmíněné doklady budou 

neprodleně po zkontrolování správnosti vyplněných tiskopisu skartovány!). 

3. Pokud jsou veškeré náležitosti splněny, lze podat všech pět potřebných dokumentů k      

zpracování MŠ. 

 

Zákonnému zástupci dítěte bude předáno u zápisu/telefonicky (v případě dálkového podání 

žádosti o přijetí dítěte do MŠ) registrační číslo přidělené žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 

budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod daným přiděleným registračním 

číslem (přiděleným u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to ve středu 1. června 

2022 na veřejně přístupném místě v každé mateřské škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (tzn. Internetové stránky www.mspetrvald.cz - zápis). V písemné podobě bude 

předáno zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na 

schůzce zákonných zástupců nově přijatých dětí k docházce do mateřské školy. Ta se 

uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 v 15:30 hod. na pracovišti (kde bude dítě řádně dle 

vývěsky přijato) naší organizace mateřské školy. V případě, že se ZZ nebude moci třídní 

schůzky zúčastnit, domluví si po předchozí tel. domluvě nový termín, kdy si rozhodnutí o 

přijetí dítěte do MŠ převezme.  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

budou zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

 

V Petřvaldě dne 4. 3. 2022 

http://www.mspetrvald.cz/

