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Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249  

 

 

Směrnice pro přijímání dětí 

do předškolního zařízení pro šk. rok 2022/2023 

  

Vypracovala: Lada Junková, ředitelka školy 

Schválila: Lada Junková, ředitelka školy 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 
ode dne: 

23. 03. 2022 

Spis. Znak:                                            S1 
 

Mateřská škola se ve své působnosti řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcím předpisem - vyhláškou o předškolním 
vzdělávání č. 14/ 2005 Sb., v platném znění. 
V souladu s ustanovením výše uvedeného zákona rozhoduje ředitelka mateřské 
školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, na základě žádosti o 
přijetí podané zákonnými zástupci dítěte.  
 

Článek 1. 
Žádost o přijetí 

 
a) je možné stáhnout z webových stránek www.msletna.cz, v sekci Pro 

rodiče- dokumenty ke stažení, zapsáním a vygenerováním žádosti 
v elektronickém předzápisu- http://www.elektronickypredzapis.cz stačí 
vyhledat naší MŠ a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz 
přejít přímo na informační stránku naší MŠ 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/vrchlabi-letna, nebo 
vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy  
 

b) pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit 
zmocnění k zastupování tj. plnou moc, podepsanou zákonným 
zástupcem. Podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen 
 

c) žádost je možné podat těmito způsoby:  
 

http://www.msletna.cz/
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=513c2c393491fe71cc2e93e27a6da328&url=http%3A%2F%2Fwww.elektronickypredzapis.cz
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=ddeea7b1548c028a04f5f33dfcf5880f&url=https%3A%2F%2Felektronickypredzapis.cz%2Fmaterska-skola%2Fvrchlabi-letna
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- osobním podáním  
- do datové schránky školy, ID datové schránky: xgtk39c 

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat 

prostý email) na email: ms.letna@tiscali.cz  

           - poštou 

- vhozením do schránky Mateřské školy, na adrese Vrchlabí, Letná 

1249 a to, jak pro zápis do MŠ Letná 1249, i pro MŠ A. Dvořáka 96 
 

d) osobní podání je stanoveno v termínu 10.05.2022 od 8.00- 16.30 hod a 
11.05.2022 od 8.00- 15.30 hod, přestávka od 12.00- 13.00 hod. 
V případě, že se zákonný zástupce nemůže dostavit k osobnímu podání, 
může tak učinit distančně a to v termínu od 02. 05. - 16. 05. 2021. 
 

e) do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 
let 

 
f) pokud je přijímáno do MŠ dítě s OŠD, je nezbytné tuto skutečnost doložit 

rozhodnutím o odkladu školní docházky 
 

g) žádost musí obsahovat všechny náležitosti  
 

h) počet přijímaných dětí se bude snižovat o děti s odkladem školní 
docházky, o děti s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a o 
děti mladší tří let, 

 
volná kapacita pro školní rok 2022/2023 v MŠ A. Dvořáka 96: do počtu 24 
dětí na běžné třídě, jsou volná – 3 místa, na třídě speciální jsou do počtu 
14 dětí volná 4 místa,  
 
volná kapacita pro školní rok 2022/2023 v MŠ Letná 1249: do počtu 24 
dětí na běžných třídách, je volných 31 míst, na třídě speciální do počtu 10 
dětí jsou volná 2 místa 
 

i) přijetí žádosti je potvrzeno podacím razítkem školy a současně je 
přiděleno registrační číslo 
 

j) termín nahlížení do spisu je stanoven na 31. 05. 2022, v kanceláři 
ředitelky školy od 8.00- 10.00 hod 
 

k)  pořadí přijetí žádosti nerozhoduje 
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l)  pokud nebude naplněna kapacita školy, je možné přijímat děti do MŠ i 
v průběhu následujícího školního roku. 

 
 
 

Článek 2. 
Náležitosti žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
a) při osobním podání žádosti je nezbytné doložit rodný list dítěte a 

prokázat se dokladem totožnosti, při distančním podání žádosti je 
nezbytné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a kopii dokladu 
totožnosti zákonného zástupce.  

 
b)  součástí žádosti je potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že dítě 

je řádně očkované a může nastoupit do kolektivu.  
Potvrzení o očkování nemusí doložit ti zákonní zástupci, jejichž dítě má 
předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) 
 

c) jedná-li se o dítě se specifickou vzdělávací potřebou, je nezbytné, aby 
byla žádost doplněna o Doporučení školského poradenského zařízení 

 
d) má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může 

vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 
 
 

Článek 3. 
Kriteria pro rozhodování o přijetí dítěte 

 
Žádosti o přijetí jsou seřazeny dle těchto kritérií: 
 

a) k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které před 
začátkem šk. roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro 
které je MŠ spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 
 

b) děti, které před začátkem šk. roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího 
roku věku a jsou z obce, která má uzavřenou smlouvu o zajištění 
předškolního vzdělávání v MŠ s městem Vrchlabí a doloží písemné 
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potvrzením dané obce, že se mohu hlásit do Vrchlabské MŠ (podle věku 
od nejstaršího po nejmladší) 
 

c)  děti, s trvalým pobytem ve městě Vrchlabí dle věku od nejstaršího po 
nejmladší 
 

d) děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 
2022/2023 se bude dále vzdělávat 

 
e) ostatní děti podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

 
f) k zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku 

cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 
písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem 
pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky, je určen termín 
zápisu  od 22. června 2022 do 23. června 2022  
 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для 

того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про 

перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні 

відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 22 червня 2022 

року по 23 червня 2022 року  

 
 
 

Článek 4. 
Způsob doručení rozhodnutí 

 
Termín pro vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude zveřejněn na 
vývěsce MŠ ( branky MŠ)  a na webových stránkách školy, www.msletna.cz.  
Pokud zákonný zástupce rozhodnutí nepřevezme, bude mu doručeno písemně 
pouze v případě nepřijetí dítěte.  O přijetí dítěte se dozvíte ve výsledcích 
zápisů. Výsledky zápisu budou pod registračními čísly vyvěšeny na brankách MŠ 
a na webu MŠ. Toto ve stanovené zákonné lhůtě.   
 
 
 
Lada Junková 
ředitelka školy 

http://www.msletna.cz/

