
 1 

Základní škola a mateřská škola Adamov, p. o. 

 

INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU 

k předškolnímu vzdělávání 
 

1. Informace pro rodiče 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními 

předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů     

k předškolní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými 

opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla 

zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých 

účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

Na webových stránkách školy (www.zs-adamov.cz) jsou k dispozici jednotlivé formuláře, potřebné 

k zápisu.  

 Tyto formuláře je také možné vyzvednout  v budově mateřské školy Komenského 6  

a MŠ Jilemnického 1 . 

 

Formuláře k zápisu: 

1) Žádost o přijetí k předškolnímu  vzdělávání  potvrzenou  dětským  lékařem 

2) Rodný  list dítěte ( nebo jeho kopie) 

3) Občanský průkaz zákonného  zástupce ( nebo jeho kopie) 

 

Další informace je možné získat  na telefonním čísle  724 370 199 (ředitelka školy), 

 724 370 187 (MŠ Jilemnického), 724 983 063 (MŠ Komenského).  

 
                

2. Organizace zápisu 
 

2.1 Termín zápisu 

Zápis do  MŠ  se koná v souladu   s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb, zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v době od  1. května do 16. května  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku.  

 
2.2  Podání žádosti  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 
elektronické podobě. Vyplněné formuláře ( viz bod č. 3) je tedy možné doručit následujícími způsoby:  
1. do datové schránky školy  - yy7ma8p,  

2. e-mailem (j.burianova@adamov.cz)  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 
prostý email),  

3. poštou - Základní škola a mateřská škola Adamov, p.o., Komenského 4, 679 04 Adamov,  

4. vhozením do schránky MŠ umístěné u hlavního vstupu do budovy mateřské školy 

4. osobní podání:   3. května 2021 od  10.00-16.00 hod. v MŠ Jilemnického 1 a MŠ Komenského 6 
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Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

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

zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).  

2. 3  Zveřejnění 

Po odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude 
zákonnému zástupci sděleno osobně, nebo dálkovým přístupem podle kontaktu /e-mailu/  
uvedeného v žádosti. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na 
webových stránkách školy a na informační tabuli u vchodu do budovy mateřské školy 

dne 20.května 2021 po dobu 15 dnů. 

Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude doručeno rozhodnutí 
o nepřijetí. 

 

3.1  Plnění povinnosti  předškolního vzdělávání 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále 
stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále 
jen školský zákon). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu  k předškolnímu vzdělávání (§ 34a 
odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském 
obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová 
mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 
školského zákona. 

Děkujeme Vám za pomoc a vstřícné jednání.  

 

 

V Adamově  8. 3. 2021 

 

 
                                                                                        Mgr. Jana Burianová 

                                                                                               ředitelka školy 

 

 
 


