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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘÍČANY 
na školní rok 2018/2019 

středa 9. 5. 2018  8.00 – 15.00 hod. 
 
 
 
 
Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 9, 30 do 11,30 hod. V tento 
den si mohou rodiče společně s dětmi prohlédnout budovu školy, seznámit se se vzdělávacím programem, 
získat informace a budou informováni o průběhu přijímacího řízení.  
 
K letošnímu zápisu můžete využít elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 9. 4. 2018 do 4. 5. 
2018 a Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu. Klikněte na odkaz: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/rosicka 
a předzapište se do naší  MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den 
řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti 
do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít k dispozici, bude celý průběh zápisu 
komfortnější (žádost je možné si vytisknout i na www.msricany.cz/dokumenty). 
 
Žádost je nutné potvrdit u dětského lékaře a podepisuje ji jen jeden z rodičů (zákonných zástupců), který 
se bude účastnit správního řízení (přijde s dítětem k zápisu a bude si vyzvedávat rozhodnutí). 
 
Zápis proběhne ve středu 9. 5. 2018, kde rodiče dětí předají ředitelce MŠ vyplněnou žádost o přijetí, 
potvrzenou od lékaře  (doložení pravidelných očkování, je proti nákaze imunní, nemůže být očkováno pro 
trvalou kontraindikaci, § 34 odst. 5 školského zákona) a přinesou ke kontrole: 
  

 rodný list dítěte  

 průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, pas) 

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Říčany být nemusí, protože budeme mít k dispozici aktuální data z 
matriky obce. 
V tento den jim bude přiděleno i registrační číslo.  
Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí a nahlédnout do spisu. 
 
Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 9. 5. 2018 nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 
číslem na přístupném místě ve škole (vývěska před MŠ), a to ve čtvrtek 8. 6. 2018 a na webových 
stránkách školy www.msricany.cz/dokumenty. Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za 
oznámená.  
V tento den (8. 6. 2018) se od 8,00 do 15,00 hod. všichni rodiče dostaví do školy a podepíší rozhodnutí o 
přijetí/nepřijetí dítěte. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
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Ředitelka Mateřské školy, Říčany Mgr. Ivana Zajícová, po dohodě se zřizovatelem, stanovila následující 
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy 
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu.  
     Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy byla vypracována na základě zákonných požadavků a 
v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu 
k předškolnímu vzdělávání. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.  V případě rovnosti bodů rozhoduje den 
narození dítěte – s předností starších. 
 
 
Jak vypočítat věk dítěte? 
Narození: 
1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 šestiletí (odklad školní docházky) 
1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 pětiletí (děti rok před nástupem plnění povinné školní docházky) 
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 čtyřletí 
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 tříletí 
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 dvouletí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Říčanech 3. 4. 2018                                                                                           Mgr. Ivana Zajícová 

                                                                                                        ředitelka Mateřské školy  

KRITÉRIA BODY 

Trvalý pobyt dítěte v obci Říčany 30 

Dítě dosáhne věku 5 či 6 let k 31. 8. 2018 20 

Dítě dosáhne věku 4 let k 31. 8. 2018 7 

Dítě dosáhne věku 3 let k 31. 8. 2018 6 

Dítě dosáhne věku 2 let k 31. 8. 2018 4 

Celodenní pobyt dítěte v MŠ 10 


