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Zápis do mateřské školy 

Zápis se koná bez osobní účasti od 3.5. do 14. 5. 2021 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti od 3 do 6 let, výjimečně i mladší. 

Povinnost předškolního vzdělávání: děti, které dovrší pěti let do 31.8.2022. 

(nar. do 31. 8. 2017) 

Co dodat do školy:  rodný list dítěte (kopie); platný občanský průkaz 

zákonného zástupce (kopie) ; žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými 

zástupci, dotazník pro rodiče : Evidenční list, dohodu o docházce. 

(lze stáhnout z www stránek školy: www.zsivan.cz - dokumenty - zápis MŠ) 

 

 

  

 



Základní škola a mateřská škola Ivaň 
Ivaň 73; Pohořelice 69123 

 

tel.:602954944; e-mail:koubkova@zsivan.cz; www:zsivan.cz 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021 / 2022 

Zápis se koná bez osobní účasti od 3.5. do 14. 5. 2020 

Zákonní zástupci dodají do školy : 

    kopii OP zákonného zástupce (cizinci potvrzení trvalého pobytu) 

 žádost o přijetí  

 Evidenční list 

 dohodu o docházce 

 kopii rodného listu dítěte  

Povinnost předškolního vzdělávání: Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, 

které dovrší pěti let do 31.8.2022.  
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území 

České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší 

než 90 dnů.  

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2022  je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání:  

 do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo 

trvalého pobytu 

 nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku  

 nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:  

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy  

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální  

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní 

docházky  

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen 

oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději 

do konce května 2020.  

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno 

lékařem)  

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který 

může být uložena pokuta. 

S účinností od 1.9.2017 se vzdělávání pro předškolní děti poskytuje bezúplatně. 

 



KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 

 

Maximální počet dětí přijatých do mateřské školy stanoví ředitelka podle ust. §165. 

ods. 1.písm. a školského zákona. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla 

od 3 do 6 let, výjimečně i mladší. Mohou být přijaty pouze ty děti, které se 

podrobily pravidelným očkováním. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o 

stanovení zkušebního pobytu, rozhoduje ředitel školy. 

Kritéria: 

 Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

 Děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky – od 1.9. 2020 povinné 

předškolní vzdělávání. 

 Děti s trvalým pobytem v obci Ivaň. 

 Děti, které dovršily tří let před zahájením školního roku. 

 Děti samoživitelů, kteří jsou v pracovním či jiném obdobném poměru které, budou 

navštěvovat mateřskou školu v celodenním provozu. 

 Děti, jejichž oba zákonní zástupci jsou v pracovním či jiném obdobném poměru, které 

budou navštěvovat mateřskou školu v celodenním provozu. 

 Děti, jejichž sourozenci již navštěvují danou mateřskou školu. 

 Děti, které budou navštěvovat mateřskou školu v celodenním provozu. 

 

 

Při nástupu do mateřské školy by mělo dítě zvládat tyto jednoduché úkony: 

 umí samo chodit/ vydrží delší procházku 

 jíst lžící 

 pít z hrníčku 

 samostatně používat WC 

 nemít plínky 

 umí se umýt 

 umí smrkat 

 nemá dudlík 

 samo se snaží oblékat a nazouvat boty 

 aspoň částečně komunikuje s dospělou osobou 

 

 

 

 

 



POKYNY K ZÁPISU DO MŠ 

 

Jak získat dokumenty k zápisu ?  

 Zavolejte si  a dostanete dokumenty ve složce  

 Napište nám email, dostanete všechny formuláře zpět do 

emailu.  

 stáhněte si z www stránek školy: www.zsivan.cz - 

dokumenty/zápis MŠ.   

potřebujete dodat do školy :  

 kopii OP (cizinci potvrzení trvalého pobytu) 

 kopii rodného listu dítěte 

 žádost o přijetí  

 Evidenční list 

 dohodu o docházce  

PO VYPLNĚNÍ prosím vrátit do školy - do schránky 

školy,s tím, že kdo potřebuje řešit něco individuálně, 

volejte: 602 954 944 (Lenka Koubková) 

Další důležité informace (docházku + vyzvedávání, platby 

školkovného a obědů, přihlášku ke stravování...), dostanete na 

informativní schůzce konce srpna 2020. 

 

 


