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VNITŘNÍ SMĚRNICE O PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy. Po dohodě se zřizovatelem stanovuje 

ředitelka Mateřské školy Včelička místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání následujícím způsobem: 

 

Termín zápisu je stanoven na čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 13.00 do 16.30 hodin ve třídě 

Motýlci. 

 

Od 1. 4. do 30. 4. 2022 proběhne elektronický předzápis dětí do Mateřské školy Včelička, 

U Školky 271, 277 15 Tišice. 

Odkaz na elektronický předzápis a další informace budou dostupné od 1. 4. 2023 na 

webových stránkách MŠ www.ms-vcelicka.cz 

 

Rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, budou mít možnost vyzvednout si ji v 

papírové podobě (taktéž formuláře Evidenčních listů) v ředitelně MŠ po přechozí telefonické 

dohodě - tel. 776102613. 

 

Evidenční list je ke stažení ZDE. Zákonný zástupce vytiskne oboustranně na jeden list papíru, 

vyplní a nechá potvrdit od lékaře. Vyplněný evidenční list odevzdá osobně v den 

zápisu, který je stanoven na čtvrtek 4. května 2023 od 13.00 do 16.30 hodin v Mateřské 

škole Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice ve třídě Motýlci (samostatná budova MŠ). 

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy, webových stránkách 

Obce Tišice a na úřední desce Obce Tišice nejpozději 25. 5. 2023. 

 

Mateřská škola Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice 

Č. j.:  4/2023 

Spisový znak:   2.1. 

Počet listů:  3 

Vypracoval:  Mgr. Tereza Netíková 

Příloha č. 1 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne:  6. 3. 2023 

https://www.ms-vcelicka.cz/soubor-evidencni-list-ditete-s-vyjadrenim-od-lekare-589-.pdf
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Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně. 

Postup při zápisu: 

1) 1. 4. - 30. 4. 2023 vyplnit elektronickou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Aktivní odkaz bude na stránkách školy od 1. 4. 2023. Po vyplnění žádost vytisknout a 

přinést k zápisu. 

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy). 

3) Vyčkat na odpovědní e-mail. 

4) Osobně se dostavit 4. 5. 2023 od 13.00 do 16.30 hodin, s sebou: 

- občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte 

- případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti 

- vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře 

- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského 

poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení 

školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 15. 5. 2023. V opačném případě 

bude správní řízení přerušeno. 

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:  

 

1. do datové schránky školy - ID schránky: s6bk2g8  

2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým 

emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín 

osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)  

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu Mateřská 

škola Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice  

4. Vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do areálu mateřské škole – obálku 

označte - ZÁPIS 2023/2024  

5. Osobní podání v den zápisu 4. 5. 2023 

 

 

Mgr. Tereza Netíková 

ředitelka 
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Příloha č. 1 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Včelička pro 

školní rok 2023/2024 

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Tzn. dítě, které dosáhne  

    5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.  

2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které před začátkem školního roku  

    (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších 

    po nejmladší.  

3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které před začátkem školního roku 

    (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších 

    po nejmladší.  

4. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které dosáhne nejméně 3. roku věku do 

    konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2023), podle data narození od nejstarších po 

    nejmladší.  

5. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Tišice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do 

    naplnění volné kapacity školy. 

 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a 

pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy. 

 

 

 

 

Mgr. Tereza Netíková 

ředitelka 
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