
Postup zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

Šimonovice 

Co udělat před podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Šimonovice 

Seznamte se podrobně s kritérii zápisu do MŠ Šimonovice – můžete pak lépe odhadnout 

šance na přijetí právě Vašeho dítěte.  

Dále doporučujeme pročíst koncept naší mateřské školy. Je dobré si uvědomit, že každá 

mateřská škola má svá specifika a zpracovává požadavky RVP PV skrze vlastní Školní 

vzdělávací program. Pro spokojenost dítěte je dobré, když se forma vzdělávání a výchovy 

v mateřské škole snoubí s představou a směrem výchovy a vzdělávání zákonných zástupců 

dítěte.  

Nebojte se o reference požádat některé z našich rodičů. 

Fáze 1  

Vydávání žádostí 

19. 4 - 9. 5. 2022 

Pro zjednodušení administrace zápisu do Mateřské školy Šimonovice, příspěvková organizace 

budeme rádi, když využijete jednotný formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, který bude zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Zápis do MŠ – 

Dokumenty k zápisu do MŠ dne 19.4. 2022 

Žádost o zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma níže uvedenými způsoby 

v období vydávání žádostí. 

A, Elektronické vydání přihlášky na webu MŠ Šimonovice – preferovaný 

způsob 

Na internetové adrese: www.skolkasimonovice.cz 

Součástí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je i potvrzení pediatra o 

pravidelném očkování dítěte – 2. strana žádosti! 

B, Vyzvednutí přihlášky v MŠ Šimonovice  

V Mateřské škole Šimonovice, příspěvková organizace ve dne 4. 5. 2022 od 8:00-12:00. 

Termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy tak, aby nedocházelo k 

vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

 



UKONČENÍ VÝDEJE ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V PONDĚLÍ 

9.5.2022 V 15:00! 

Fáze 2  

ZÁPIS DO MŠ Šimonovice 

Středa 11.5. 2022 od 10:00-16:00 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem (preferovaný způsob) v budově MŠ 

Šimonovice, pak je nutné při podání předložit: 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování  

• rodný list dítěte 

• občanský průkaz zákonného zástupce, který vyplňoval žádost a je přítomen zápisu 

Rádi při podání žádosti uvidíme i malého čekajícího adepta. 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření 

údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte a originál potvrzení praktického 

lékaře pro děti a dorost o povinném očkování. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy 75qhya4. Pouze z datové schránky, která je zřízena na 

jméno žádajícího zákonného zástupce (ne firemní datová schránka)! 

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem žádajícího zákonného zástupce na 

skolka.simonovice@volny.cz 

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, rozhoduje 

datum doručení 

4. do schránky školy (schránka umístěna u hlavního vchodu do budovy), 

 

Po 16:00 dne 11. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou 

přijímány další žádosti. 

Doplnění chybějících údajů:  

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu 

16.5.2022 – 20.5.2022. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl 

vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. 

 



 

Fáze 3  

Vyhodnocování žádostí 

Od 16.5. do 27.5.   

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci 

možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 

do 10:00 hodin v budově Mateřské školy v Šimonovicích. 

Po tomto termínu ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy a na úřední desce Mateřské školy 

Šimonovice, příspěvková organizace. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních 

rukou zákonného zástupce. 

Od 16. 5. 2022 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na 

základě údajů uvedených v žádosti: 

• telefonicky, 

• prostřednictvím SMS, 

• e-mailem. 

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište 

prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro 

další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a 

pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 

2022 nastoupí a dáte šanci dalším rodinám. 

 

 

V Šimonovicích dne:  3.1. 2022    Bc. Klára Zbrojová 

        Ředitelka MŠ Šimonovice 

 


