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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Vážení zákonní zástupci, 

zveme Vás na zápis do mateřské školy, který proběhne dne 4. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hod. 

a od 14:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři ředitele školy.  

K zápisu do MŠ si přineste: 

✓ rodný list dítěte, 

✓ občanský průkaz, 

✓ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, 

✓ potvrzení lékaře o řádném očkování (nevztahuje se na děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné). 

Potřebné dokumenty – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Potvrzení lékaře jsou ke 

stažení na našich webových stránkách, v tištěné podobě si je můžete vyzvednout v kanceláři 

ředitele školy. 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí 

o přijetí nebude zákonným zástupcům písemně doručováno. Dne 17. 5. 2022 bude na úřední 

desce školy (hlavní vchod) a na webových stránkách školy www.zs-zalany.cz zveřejněn 

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

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

tyto účely bude každé podané žádosti přiděleno registrační číslo.  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve 

škole. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vám bude zasláno v písemné 

podobě poštou. 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vás 

upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před 

vydáním rozhodnutí ve věci zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy vyjádřit 

k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí bude možné 

v kanceláři ředitele školy dne 16. 5. 2022 od 14:00 hod. do 15:00 hod. 

 

V Žalanech dne 31. 03. 2022                                                                     Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                        ředitel školy 
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