Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
Údolní 8, 678 01 Blansko

ms_udolni@blansko.cz

516 414 703

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace,
od školního roku 2022/2023
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje
následující informace související s podáváním žádostí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole od 1. 9. 2022 (od školního roku 2022/2023):
1. místo a doba podání žádosti
2. podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů
3. počet dětí, které je možné přijmout
4. podání žádosti a navazující činnosti

1. Místo a doba podání žádosti
Místo podání žádosti: kancelář na 1. podlaží v budově MŠ (horní vchod)
Adresa: MŠ Blansko, Údolní 8
Doba podání žádosti: úterý dne 3. května 2022 v době od 9:00 do 16:00 hodin

2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů
2. 1 Podmínka přijetí
Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2022 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před,
ke dni 31. 8. 2022 nedovršily pátý rok věku), 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 kontraindikaci.
Uchazeči, kteří od 1. 9. 2022 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8.
2022 dovršily pátý rok věku), 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 kontraindikaci, nepředkládají.

2. 2 Kritéria přijetí
Kritéria pro přijímání uchazečů upravuje samostatná vnitřní směrnice.
Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
příspěvková organizace tvoří:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách,
Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části
města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

3. Počet dětí, které je možné přijmout
Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 37.

4. Podání žádosti a navazující činnosti
a) Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce v mateřské
škole v úterý dne 3. května 2022 v době do 9:00 do 16:00 hodin.
b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2022 nebude plnit povinnost předškolního
vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2022 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 kontraindikaci.
Žádost a příloha k žádosti (potvrzení od lékaře) jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské
školy.
Tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny.
c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena výše
uvedeným potvrzením lékaře, je zákonný zástupce vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odevzdání je
stanoven do pondělí 9. května 2022.
d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2022 bude plnit povinnost předškolního
vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2022 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání svého dítěte bez povinné přílohy (potvrzení od lékaře).
e) K ověření údajů uvedených v žádosti zákonný zástupce uchazeče předkládá platný občanský
průkaz a rodný list uchazeče (dítěte).
Pokud není zákonný zástupce státním občanem ČR, doloží také doklad o oprávněnosti pobytu na
území ČR, doklad o trvalém bydlišti a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.
f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je informován o přiděleném registračním čísle uchazeče (dítěte),
o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení
rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Informace o průběhu správního řízení jsou zákonnému zástupci předány v písemné podobě.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí dne 30. května 2022 na webových
stránkách MŠ a na vchodových dveřích budovy MŠ.
Zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem se považují rozhodnutí
za oznámená.

V Blansku dne 22. dubna 2022

Mgr. Miloslava Charvátová
ředitelka MŠ

