
Zápis dětí do mateřské školy Lučina, na školní rok 2022 / 2023 

proběhne ve čtvrtek 5. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin 

v kanceláři MŠ 
Zápis provádí zástupkyně ředitelky podle stanovených „Kritérií pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023“.  

 

Způsoby podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:  

1. do datové schránky školy – vy5me7s   

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)                             

    – zs.lucina@seznam.cz   

3. poštou – Základní škola a mateřská škola, Lučina č. 2, 73939  

4. osobním podáním zákonným zástupcem 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle 

správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

• jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

• datum narození, 

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu), 

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), 

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, 

který dítě při podání žádosti zastupuje). 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 

své oprávnění dítě zastupovat. 

 

Dle školského zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k 

zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  

 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

• „Žádost o přijetí“ – s potvrzením lékaře (tiskopis ke stažení na webových 

stránkách www.zs-lucina.cz)  

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• rodný list dítěte 

 

Nezbytné je lékařské potvrzení o pravidelném očkování (čitelně vyplněno lékařem), popř. 

doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

Očkování je zákonná podmínka pro přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších 

5-ti let (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.). 

 

Při rozhodování o přijetí do mateřské školy bude postupováno dle „Kritérií pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023“. Tato kritéria budou zveřejněna, před 

zápisem do MŠ, na webových stránkách školy www.zs-lucina.cz. 

Ředitelka školy rozhodne ve správním řízení o přijetí dítěte do mateřské školy. 

 

http://www.zs-lucina.cz/
http://www.zs-lucina.cz/


Oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ (pouze pod registračními čísly) bude pravděpodobně 

zveřejněno od 16.05.2022 po dobu nejméně 15-ti dnů na hlavních vstupních dveřích budovy 

školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy  www.zs-lucina.cz . 

  

Další informace 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje 
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli 
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

                                                                                 Soňa Kiková, zástupkyně ředitelky pro MŠ 


