
Mateřská škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod, Javorová 177, 582 66 Krucemburk 

Č. j. 36/21 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 
 

Mateřská škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod, Javorová 177, 582 66 

Krucemburk, zastoupená svou ředitelkou, zveřejňuje následující informace související 

se zápisem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2021 

 

Ředitelka mateřské školy stanoví následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy 

počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Kapacita Mateřské školy Krucemburk, okres Havlíčkův Brod, Javorová 177, 582 66 

Krucemburk je 75 míst. 

 

1. Místo a doba zápisu 

 

Místo podání žádosti: zápis do mateřské školy, vydání žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání – od pondělí 3. května – 14. května 2021  

 

Doba podání žádosti: termín pro odevzdání žádostí včetně doporučení od 

lékaře nejpozději do pátku 21.května 2021 

 

Řádně vyplněná žádost bude předložena s níže uvedenými doklady 

˗ lékařské potvrzení o očkování (děti starší 5 let potvrzení o očkování nemusí mít) 

˗ průkaz zdravotní pojišťovny dítěte 

˗ rodný list dítěte 

˗ občanský průkaz zákonného zástupce 

˗ průkaz cizince – povolení k pobytu 

 

2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů 

 

2. 1.  Podmínky přijetí 

 

Děti, které od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání musí doložit potvrzení 

lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, 

že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Děti, které od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni   

31. 8. 2021 dovršily pátý rok věku) potvrzení o očkování od lékaře o tom nepředkládají. 

 

 

 

 

 

 



2. 2.  Kritéria přijetí 

 

Děti, které splňují výše uvedené podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod, Javorová 

177, 582 66 Krucemburk jsou posuzováni podle následujících kritérií: 

1. Děti s žádostí s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého bydliště    

v Krucemburku a děti s odkladem povinné školní docházky (děti pětileté od 

1.9.2021)  

2. Děti s žádostí starší 4 let s místem trvalého bydliště v Krucemburku 

3. Děti s žádostí podle věku dítěte (od nejstaršího po nejmladší) s místem trvalého 

bydliště v Krucemburku a okolí 

4.  Děti z okolních obcí do naplnění kapacity 

Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. 2021. 

 

 

3. Podání žádosti a navazující činnosti 

 

a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout v mateřské škole od 

3. května 2021  

b) Zákonný zástupce dítěte, které od 1. 9. 2021 nebude plnit povinnost předškolního 

vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2021 nedosáhne pěti let věku) podá vyplněnou 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte s připojeným potvrzením 

lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Zákonný zástupce může na místě s pomocí ředitelky školy žádost vyplnit nebo doplnit. 

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena 

potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti. 

d) Zákonný zástupce dítěte, které od 1.9.2021 bude plnit povinnost předškolního 

vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31.8.2021 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti nepřipojuje potvrzení 

lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

e) K ověření údajů uvedených v žádosti je zákonný zástupce dítěte požádán o nahlédnutí do 

občanského průkazu a rodného listu dítěte. 

f) Zákonný zástupce dítěte je informován o registračním čísle přiděleném dítěti, o 

možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v pondělí 24. 

5.2021 a o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

 

V Krucemburku 21.4.2021                                           Marta Mísařová, ředitelka školy 

 


