
Základní škola a Mateřská škola Ohnišov 
Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov 

www.zsamsohnisov.cz, skoly.ohnisov@seznam.cz, tel. 777 166 967  

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021/2022 

 

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., 

školský zákon, zápis dětí do mateřské školy, který se bude konat od 3. 5. do 14. 5. 2021. 

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis 

probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Proběhne pouze formální část zápisu. 

Možnosti podání žádosti: 

1. do datové schránky školy (sqkmfxe) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na 

adresu skoly.ohnisov@seznam.cz 

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Ohnišov, Ohnišov 182, 517 84 

Ohnišov nebo do poštovní schránky u hlavního vstupu do budovy školy 

4. osobní podání ve škole - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem 

dítěte je nezbytné domluvit si termín předem, aby nedošlo k vyšší koncentraci a 

pohybu osob v prostorách školy.  

Kontaktní telefon: Mgr. Věra Špalková, 777 166 967 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit její oprávnění dítě 

zastupovat.  

Po doručení žádosti obdrží rodič další informace a bude mu přiděleno registrační číslo pro jeho 

dítě. V případě elektronického podání bude toto zasláno na emailovou adresu nebo do datové 

schránky. 

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí 

vyzvednout: 

 • dne 3. 5. 2021 od 9:00 do 15:00 ve vestibulu školy 

nebo 

• si mohou uvedený formulář stáhnout z webu školy www.zsamsohnisov.cz – mateřská 

škola/žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

http://www.zsamsohnisov.cz/
mailto:skoly.ohnisov@seznam.cz
mailto:skoly.ohnisov@seznam.cz


 

Spolu s žádostí doloží zákonný zástupce: 

• rodný list dítěte (v případě elektronického podání stačí prostá kopie, která bude po 

ověření údajů skartována) 

• potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování, případně potvrzení, že je 

dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování jen 

v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

• doporučení školského poradenského pracoviště, v případě dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Povinné předškolní vzdělávání 

 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let věku. 

 

Kritéria pro přijímání dětí: 

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ohnišov, budou 

přednostně přijímány: 

  

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 (tj. do 31. 8. 2021) dosáhnou 

nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová (tzn. mají trvalý pobyt, 

v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu ZŠ a MŠ Ohnišov) - podle věku 

od nejstarších po nejmladší. 

2. Děti, jejichž sourozenec se vzdělává a ve školním roce 2021/2022 se bude dále 

vzdělávat v ZŠ a MŠ Ohnišov a zároveň před začátkem školního roku 2021/2022                        

(tj. do 31. 8. 2021) dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších 

po nejmladší.  

 

Pro školní rok 2021/2022 může být přijato pět dětí. 

  

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně a dětí mladších tří let 

se počet přijímaných dětí bude snižovat. 

 

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o dítě v době, 

kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání 

musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím 

programem. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by tedy mělo již samostatně chodit, umět držet 

lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, samostatně používat toaletu, umývat se, nenosit 

plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv. 

 

 

 



Informace k individuálnímu vzdělávání 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 

zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu 

k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň 

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

 

 

V Ohnišově 14. 4. 2021        Mgr. Věra Špalková 

              ředitelka školy 


