
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023 

Vážení rodiče, 

Zápis do mateřské školy Chudenice proběhne v souladu s právními předpisy. 

Uskuteční se 5. května 2022, v termínu dle školského zákona                           

(v období od 2. května do 16. května). 

Přijímací řízení se řídí kriterii pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní 

rok 2022/2023, která jsou stanovena ředitelkou školy ve spolupráci se 

zřizovatelem. 

Jak postupovat před zápisem do mateřské školy? 

Z našich www. stránek si stáhněte a vyplňte všechny formuláře, které jsou 

potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy. 

 

1. VYPLNĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH FORMULÁŘŮ 

 
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vyplnit všechny 

kolonky, nezapomeňte na podpisy obou rodičů,registrační číslo 

nevyplňujte). 

• Evidenční list dítěte (vyplňte první stranu, druhá bude potvrzena 

ošetřujícím lékařem, na druhé straně bude tiskopis podepsán oběma 

rodiči). 

• GDPR (vyplňte jméno, příjmení a rok narození dítěte, jméno zákonného 

zástupce a opět podpisy obou rodičů). 

• Přihláška ke stravování 

• Adaptační dotazník (vyplňte prosím dle pravdivých skutečností) 

• Zmocnění k odvádění (vyplňte před záhájením školního roku) 

 

Vemte s sebou: 

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 

 

2. DORUČENÍ VŠECH VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ 
Vyplněné a potvrzené formuláře, potřebné k zápisu do mateřské školy, 

přineste v den zápisu – 5. 5. 2022 (nejpozději však do   13. května 

2022) 

 



Vrácení a správně vyplnění všech dokladů je prvním předpokladem pro 

přijetí dítěte do mateřské školky. 

 

3. JAK SE DOZVÍTE O PŘIJETÍ 

 
Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se 

oznamuje podle novely školského zákona  č. 561/2004 Sb., zveřejňováním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého 

uchazeče. 

 

Každé dítě bude mít přiděleno registrační číslo a to bude uvedeno pod 

seznamem dětí, které budou přijaty do mateřské školy ve školním roce 

2022/2023 na stránkách mateřské školy. Registračním číslem Vašeho 

dítěte bude prvních 8 čísel z jeho rodného čísla.  

 
Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na 

www.mschudenice.cz a na dveřích mateřské školy Chudenice. 

 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 20. května 2022 na stránkách 

mateřské školy Chudenice po dobu 15ti dnů. Zveřejněním seznamu se 

považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 

za oznámená. Rodiče si mohou u ředitelka mateřské školy vyzvednout 

rozhodnutí o přijetí i v písemné podobě po ndividuální domluvě. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude vydáno rodičům 

v písemné podobě po individuální domluvě. 

 
Všechny přijaté děti budou do mateřské školy přejaty dnem 1. 9. 2022. 

 

 

4. NAHLÉDNUTÍ DO SPISU 

 
Rodiče dětí mají právo po dohodě s ředitelkou mateřské školy, seznámit se 

s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí dítěte do 

mateřské školy (to znamená, že mohou nahlédnout do spisu v ředitelně 

školy).  

http://www.mschudenice.cz/

