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Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce do 
mateřské školy 

platné 1.9.2016  
 

Vážení zákonní zástupci dítěte, 

příjem přihlášek do oddělení mateřské školy vedené při školském zařízení 
Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova (dále jen „MŠ“) 
v aktuálním školním roce (1.9. – 31.8.) probíhá průběžně v celém uvedeném 
období a děti jsou přijímány podle volných kapacit.  

Kapacita MŠ je stanovena maximálně na 50 dětí v daném školním roce. MŠ 
disponuje třemi třídami, které jsou částečně heterogenní.  

Obecná část podmínek 

Posuzování přihlášek dětí do MŠ se provádí průběžně a v pořadí, v jakém je 
zákonný zástupce předá k zápisu do MŠ. Podáním přihlášky k docházce dítěte se 
rozumí doručení vyplněného formuláře přihlášky do MŠ a uhrazení poplatku 
zápisného ve výši 500,- Kč. Rozhodnutím o přijetí dítěte k docházce do MŠ se 
pak rozumí doručení rozhodnutí školy zákonnému zástupci dítěte, ve kterém 
škola vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dítěte k docházce do MŠ. Způsob 
podávání přihlášek a forma úhrady zápisného je uvedena v textu níže. 

Každá došlá přihláška dostane registrační pořadové číslo, pod kterým bude 
evidována. Přihlášky je možno MŠ doručit formou poštovní služby, nebo lze celý 
proces podání přihlášky dítěte do MŠ realizovat pomocí elektronického podávání 
přihlášek, který MŠ za tímto účelem provozuje na svých webových stránkách 
www.msmoudrasova.cz 

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6ti let, které absolvovaly všechna 
zákonem stanovená povinná očkování. Děti, které jsou mladší, mohou být 
přijímány do jeslí, které jsou při MŠ vedeny. O přijetí dítěte k docházce 
rozhoduje ředitel MŠ Moudrá sova. 

Na formuláři přihlášky nezapomeňte vyznačit den plánovaného nástupu 
do MŠ, pokud žádáte o nástup v jiném termínu, než k 1.9. následujícího 
školního roku. 
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V souladu s platnou legislativou, a to hlavně zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyš. odb. a jiném vzdělávání, v rámci 
platných novel, předkládá zákonný zástupce dítěte následující náležitosti 
k přihlášce: 

 

a) Občané ČR 
• Vyplněnou přihlášku k docházce do MŠ 
• Doklad o zaplacení poplatku zápisného 
• Ošetřujícím lékařem dítěte vyplněný a potvrzený formulář o 

zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ (součást formuláře 
přihlášky) 

• Ošetřujícím lékařem dítěte vystavené potvrzení, že toto prodělalo 
před vstupem do MŠ všechna zákonem stanovená očkování a jiné 
zákonem stanovené zdravotní úkony (součástí formuláře přihlášky) 
 

b) Občané EU (Evropské unie) 
• Občané EU musí k žádosti o přijetí dítěte k docházce do MŠ doložit 

svou příslušnost k některému z členských států EU. Obvyklým 
dokladem k prokázání této příslušnosti je pas. 

• Vyplněnou přihlášku k docházce do MŠ 
• Doklad o zaplacení poplatku zápisného 
• Ošetřujícím lékařem dítěte vyplněný a potvrzený formulář o 

zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ (součást formuláře 
přihlášky) 

• Ošetřujícím lékařem dítěte vystavené potvrzení, že toto prodělalo 
před vstupem do MŠ všechna zákonem stanovená očkování a jiné 
zákonem stanovené zdravotní úkony (součástí formuláře přihlášky) 
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c) Občané dalších zemí mimo EU (Evropskou unii) 
• Občané zemí mimo zónu EU, se mohou ucházet o přijetí dítěte 

k docházce do MŠ, ale jsou povinni předložit a k přihlášce doložit, 
platný doklad totožnosti v mezinárodním formátu (pas) a povolení 
k pobytu na území ČR, které nesmí být vystaveno na dobu kratší než 
90dnů ke dni podání přihlášky dítěte do MŠ. V případě že se jedná o 
uchazeče, jejichž pobyt na území ČR je upraven zvláštním předpisem 
(§ 20 bod. d) zákona 561/2004Sb. Školský zákon) tedy jedná se o 
osoby oprávněné pobývat na území České republiky za určitým 
účelem (např. akademickým), nebo jde o osoby požívajícími 
doplňkové ochrany dle bodu 13 písmen c) až e), doloží tito uchazeči 
společně s potvrzením o udělení práva pobytu také rozhodnutí 
příslušného orgánu, který toto povolení z výše uvedeného účelu 
schválil.  

• Vyplněnou přihlášku ke školní docházce do MŠ 
• Doklad o zaplacení poplatku zápisného 
• Ošetřujícím lékařem dítěte vyplněný a potvrzený formulář o 

zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ (součást formuláře 
přihlášky) 

• Ošetřujícím lékařem dítěte vystavené potvrzení, že toto prodělalo 
před vstupem do MŠ všechna zákonem stanovená očkování a jiné 
zákonem stanovené zdravotní úkony (součástí formuláře přihlášky) 

• V případě, kdy vystavuje potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte 
jiný orgán zdravotní péče, který není akreditován k vydávání 
rozhodnutí na území ČR, je zákonný zástupce dítěte povinen 
k tomuto potvrzení doložit úřední ověření orgánu zdravotní správy 
ČR, který potvrzuje stanoviska uvedeného orgánu a je-li stanovisko 
uvedeno v jiném než úředním jazyce, musí být také opatřeno úředně 
ověřeným překladem. 
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Zápis žáků se zdravotním postižením 

V případě přihlášení dítěte se zdravotním postižením, které potřebuje zajištění 
speciální péče a speciálních vzdělávacích potřeb je nutné individuální projednání 
se zřizovatelem MŠ a ředitelkou MŠ. Zákonný zástupce, jehož dítě má jedno ze 
seznamem určených závažných postižení, snižující způsobilost navštěvovat MŠ, 
by v rámci žádosti o přijetí dítěte k docházce do MŠ měl zvážit variantu 
souběžného podání žádosti o asistenční službu, poskytovanou v rámci OSSZ, na 
základě doporučení vystaveného dětským lékařem, ke kterému dítě dochází. 

 

Pokyny k přihlašování dítěte  

V případě zájmu o zápis Vašeho dítěte k docházce do naší MŠ, postupujte 
následovně:  

 

1. Vyberte si způsob podání přihlášky k docházce do MŠ 

• V případě, že nemůžete využít automatický elektronický systém pro 
podávání přihlášek, vyžádejte si na adrese mateřské školy, Studentská 
312/65, 360 07 Karlovy Vary, formulář přihlášky dítěte k docházce do MŠ, 
nebo si jej stáhněte v aktuálním znění z webových stánek MŠ na adrese 
www.msmoudrasova.cz v sekci dokumenty. 

• V případě, že využíváte automatický elektronický systém pro podávání 
přihlášek, který je k dispozici na webu školy umístěném na adrese 
www.msmoudrasova.cz v sekci podávání přihlášek do MŠ a jeslí, 
postupujte podle pokynů uvedených v systému elektronického podávání 
přihlášek. 

2. Navštivte ošetřujícího lékaře, u kterého je Vaše dítě vedeno a 
požádejte ho o vyplnění části přihlášky - „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu 
dítěte“ a její potvrzení razítkem a podpisem lékaře.  Přihlášku naleznete na webu 
školy www.msmoudrasova.cz a také v elektronickém systému podávání 
přihlášek. 
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3. Vyplněnou přihlášku v tištěné podobě doručte osobně, nebo pomocí 
listovní zásilky na adresu MŠ. „Základní škola, mateřská škola a dětské jesle 
Moudrá sova, Studentská 312/65, 360 07 K. Vary“. Dopisní obálku opatřete 
textem: „Přihláška k zápisu do MŠ“. Přihlášky vždy opatřete podpisy obou 
zákonných zástupců dítěte, jsou-li k úkonu podání přihlášky oprávněni. 

4. Součástí podání přihlášky je doklad o zaplacení poplatku zápisného, 
který můžete uhradit osobně při předání přihlášky na kanceláři MŠ, nebo 
bankovním převodem na účet školy, č. bú.: 274134671/0300 vedený u  
ČSOB a.s. V případě, že nepoužíváte automatizovaný elektronický systém pro 
podávání přihlášek, použijte jako variabilní symbol platby RČ přihlašovaného 
dítěte, v opačném případě pak VS, které vám v rámci procesu podání přihlášky 
bylo vygenerováno v elektronickém systému. 

5. V případě, kdy využíváte elektronický systém podávání přihlášky, je 
možno všechny výše uvedené doklady škole před osobním předáním poskytnout 
v elektronické podobě, vložením příslušných oskenovaných částí přihlášky a 
příloh do zabezpečené části systému podávání přihlášek. Originály výše 
uvedených dokumentů pak lze doručit škole až dnem rozhodnutí o přijetí dítěte 
k docházce do mateřské školy (nicméně tak musí být učiněno nejpozději 14dnů 
před nástupem dítěte do zařízení). 

6. Na základě Vámi podané a řádně vyplněné přihlášky, zaplaceného 
zápisného a doloženého vyjádření lékaře, Vám pracovníci MŠ nejpozději do 
14ti dnů od data příjmu žádosti sdělí, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do 
MŠ, zasláním „Rozhodnutí o přijetí k docházce“ a smlouvy o školní docházce 
dítěte do MŠ, kterou musí zákonní zástupci před zahájením docházky dítěte do 
zařízení podepsat a doručit zpět škole. 

7. V případě, že ve sjednaném termínu uvedeném na přihlášce dítěte, 
nedojde k zahájení docházky dítěte do zařízení, bude MŠ rezervovat 
sjednané místo zákonným zástupcům max. po dobu 14ti dnů od uvedeného 
termínu. Po uplynutí této lhůty bude místo nabídnuto dalším zájemcům. Ve 
výjimečných případech může vedení školy tuto lhůtu prodloužit max. o dalších 
14dnů. 
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Návštěvy ZŠ, MŠ a jeslí – Dny otevřených dveří 

Škola umožňuje zákonným zástupcům dětí během školního roku, navštívit 
prostory ZŠ, MŠ i jeslí a umožnit tak hovořit s pracovníky školy. Termíny dnů 
otevřených dveří jsou k dispozici na vyžádání u ředitelky školy a jsou 
uveřejňovány na webových stránkách školy. Individuální termín návštěvy školy 
lze sjednat při podávání přihlášky automatizovaným elektronickým systémem. 

 

 

Oficiální web školy:  http://www.msmoudrasova.cz/ 

El. podání přihlášky:  http://www.msmoudrasova.cz/ 

http://rodic.msmoudrasova.cz/ 

Facebookový profil ZŠ:  http://www.facebook.com/zsmoudrasova 

Facebookový profil MŠ:  http://www.facebook.com/msmoudrasova 

Oficiální e-mail školy:  info@msmoudrasova.cz 

 

 

 

 
Adresa pracoviště ZŠ:   Adresa pracoviště MŠ a jeslí: 
Keramická 92/6     Studentská 312/65 
Březová u K. V.     Karlovy Vary 

 

 

 

 


