
SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE TRNAVA, OKRES 

ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

PRO DĚTI CIZINCŮ S DOČASNOU OCHRANOU POSKYTNUTOU V SOUVIS-

LOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY 
       č.j.: 5/2022 

 

 

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022, 

konkrétně dne 15.července 2022,a to od 13.00  - 15.00hod, v budově Mateřské školy Trnava 

 

                    

1. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání zařazovány podle stanovených kritérií, pořadí 

při  zápisu není rozhodující. 

 

2. Při zařazování dětí podle kritérií je rozhodující věk dítěte k 1.9. příslušného školního 

roku. 

 

3. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, děti mohou být do mateřské školy 

přijímány i během školního roku. Ve výjimečných případech mohou být 

k předškolnímu vzdělávání zařazeny děti mimo stanovený postup a kritéria, pokud 

to vyžaduje naléhavá rodinná situace, případně jiné vážné důvody. 

 

4. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona  č. 561/2004 Sb., 

školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání oznámeno: 

 

- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole 

( nástěnka u vchodu do MŠ), v seznamu budou uváděna  pouze registrační čísla 

pro tyto účely přidělená při zápisu  

- na webových stránkách ( http://mstrnava.webnode.cz/) 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů, předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na den: 18.7.2022 

5. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotovené písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu  dítěte ve škole. 

a) Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete 

ale požádat o jeho vydání proti podpisu v mateřské škole 

b) Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné formě nebo   

doručeno  proti podpisu v mateřské škole. 

 Zákonný zástupce se může ve stanovené lhůtě proti tomuto rozhodnutí odvolat ke    

krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky MŠ. 

Co musí Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání obsahovat: 

1. Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

2. Potvrzení o očkování od registrujícího lékaře dítěte – na žádosti 

3. K nahlédnutí rodný list dítěte 

http://mstrnava.webnode.cz/


4.Dále nutno předložit doklad, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s 

válkou na Ukrajině (doložení vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné 

ochrany), 

nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (doložení vízo-

vým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu). 

 

5.Prohlášení zákonného zástupce 

Pokud máte dotazy, zodpovím je na emailové adrese mstrnava@volny.cz.cz kdykoliv 

nebo na telefonním čísle 577 988 330 v pracovní dny v době od 8 do 12hodin. Potřebné 

dokumenty k zápisu si můžete stáhnout na webových stránkách školy https://mstr-

nava.webnode.cz/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-materske-skole-trnava-pro-skolni-

rok-2021-2022/ 

 

V Trnavě 6.5.2022                                                                                                  Marcela Hanulíková 

                          ředitelka školy 
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