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Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy (školský 
zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání). V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními, která v tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, 
aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a 
omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

Zápisy do mateřských škol se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. 
května do 16. května 2021.  

Základní škola a mateřská škola Tři Sekery stanovila pro příjem žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání celé zákonem dané období (2.5. - 16. 5. 2021). Důvodem je 
možné omezení zákonných zástupců (nařízená karanténa, izolace), ale i možné omezení 
provozu mateřské školy. 

1. FÁZE – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy je možné získat: 

 webové stránky školy www.zstrisekry.cz (menu MATEŘSKÁ ŠKOLA – FORMULÁŘE KE 
STAŽENÍ) 

 osobním vyzvednutím v budově mateřské školy po předchozí domluvě s vedoucí 
učitelkou mateřské školy od 12. 4. 2021, 

 v případě uzavření provozu mateřské školy z důvodu vládního nařízení nebo nařízení 
krajské hygienické stanice budou žádosti k dispozici na Obecním úřadě Tři Sekery. 
 

2. FÁZE – SBĚR PŘIHLÁŠEK (od 2. května – 16. května 2020) 

Podávání žádosti lze provést následujícími způsoby: 

 do datové schránky školy1 (každá škola má svou datovou schránku), 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 

 poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Tři Sekery, Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery)  

 osobním podáním zákonným zástupcem v prostorách budovy mateřské školy,  
nejlépe po předchozí domluvě na tel. čísle MŠ 774 449 109, aby nedošlo k vyšší 
koncentraci osob v prostorách školy, 
 

 v případě uzavření mateřské školy osobním podáním na Obecním úřadě ve Třech 
Sekerách v úředních hodinách. 

 

Doklady k zápisu: 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (s přílohou „Vyjádření lékaře“2 )  

                                                           
1
 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také 

zdarma. Více informací na http://chcidatovku.cz/. 
2
 Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně zdraví splnění povinnosti 

podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

http://www.zstrisekry.cz/


 
2. Kopii rodného listu (stačí odeslat dálkovým způsobem – poštou nebo e-mailem 

mstrisek@ seznam.cz).  
3. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí (Tři Sekery, Krásné, Chodovská Huť, 

Tachovská Huť) ověří zástupce školy (vedoucí učitelka mateřské školy) na obecním 
úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

4. Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí (jiné obce) se ověří čestným 
prohlášením zákonného zástupce (viz. Příloha níže) 

5. V případě, že dítě při zápisu k předškolnímu vzdělávání zastupuje jiná osoba než jeho 
zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění (plnou moc) dítě zastupovat. V tomto 
případě musí být uvedeno na „Přihlášce k předškolnímu vzdělávání“ jméno a příjmení 
pověřeného zástupce, místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování. 

Vedle potvrzení o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Cizinci 

V případě cizinců je zapotřebí, aby zákonný zástupce doložil doklad o přechodném pobytu 
dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, po domluvě 
s ředitelkou školy předloží ve stanovené lhůtě své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí 
pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
České republiky. 

 

3. FÁZE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

1. Vzniklý spis s přiděleným evidenčním číslem bude obsahovat všechny požadované 
podklady, které správní orgán Základní škola a mateřská škola Tři Sekery v řízení použije a 
všechny písemnosti, které v souvislosti s řízením vzniknou. Spis bude uložen u správního 
orgánu a bude přístupný pouze pověřeným osobám.  

2. Zákonný zástupce obdrží zprávou na jím uvedené telefonní číslo přidělené evidenční číslo 
spisu. Toto číslo zajišťující anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o zpracování osobních 
údajů a GDPR) bude později uvedeno na výsledném Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání. 

2. Nahlédnout do spisu a případně se vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí má 
zákonný zástupce možnost v budově školy po celou dobu řízení po domluvě s ředitelem školy 
(tel. 774 770 577) nebo oprávněnou osobou pověřenou vykonáním správního řízení – 
vedoucí učitelka mateřské školy (tel. 774 449 109). 

3. Výsledné „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude zveřejněno vyvěšením 
seznamu po dobu 15 dní na úřední desce obce Tři Sekery umístěné v 1. patře budovy úřadu a 
webových stránkách školy www.zstrisekery.cz po ukončení správního řízení. 

4. Písemné „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude možné po osobní 
domluvě předat v budově mateřské školy. 

5. Písemné „Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude zasláno poštou.  

                                                                                                                                                                                     
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání. 



 
 

Závěrem 

Pokud v měsíci červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude možné 
uspořádat dodatečné společné setkání. Držme si palce. 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2021. 
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit 
individuální vzdělávání dítěte. Bližší informace naleznete ve školním řádu mateřské školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte 
 

 

Prohlašuji, že ………………………………………………………………………………, nar. ………………………………. 

    (jméno dítěte) 

 

má trvalé bydliště na adrese ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Dne ……………………………………………..          ………………………………………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

 
 


