
Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace 

Č.j:   235 / 2021 
 

    Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
           

I. Termín zápisu: úterý 4. května 2021 

II. Místo zápisu: Albrechtická 85 v Krnově, a to pro obě pracoviště školy 

III. Předpokládaný počet přijímaných dětí: Albrechtická 10 dětí, Bruntálská 7 dětí    

IV. Možné způsoby podání žádosti: 

   

Podrobnosti k podání 

 

Kontaktní údaje  

 

Termín podání 

žádosti 

Způsob sdělení 

čísla jednacího pro 

správní řízení 

1  

Datovou 

schránkou 

Pouze majitelé datových 

schránek mohou potřebné 

dokumenty zaslat do datové 

schránky školy. 

 

hyap7xk 

 

 

do 24.00 hod. 

4.5.2021 

 

 

E-mailem 

2  

E-mailem 

Budou přijaty pouze žádosti 

opatřené uznávaným 

elektronickým podpisem. 

 Žádost bez uznávaného 

elektronického podpisu 

nebude akceptována. 

 

reditelstvi@ 

ms-slunecnice.info 

 

do 24.00 hod. 

4.5.2021 

 

 

E-mailem 

3  

Poštou 

 

Vyplněné a podepsané 

dokumenty je třeba zaslat 

poštou v obálce na adresu 

školy. 

Mateřská škola Slunečnice, 

Krnov, příspěvková 

organizace, Albrechtická 85, 

Krnov 794 01 

 

do 4.5.2021 

 

E-mailem  

4 

 

Osobní podání 

Požadované dokumenty 

podepsané v uzavřené obálce 

je možné osobně odevzdat  

do schránky označené 

nápisem „Zápis“ umístěné     

u vchodu do školy. 

 Žadateli bude umožněn vstup 

na pozemek školy                 

po zazvonění u branky         

na Albrechtické ulici. 

Mateřská škola Slunečnice, 

Krnov, příspěvková 

organizace, Albrechtická 85,       

Krnov 794 01 

 

 

4.5.2020 

12.00 - 16.00 

 

E-mailem 

 

 

V. Požadované dokumenty k zápisu 
 

1. Žádost o přijetí – kompletně vyplněná 1.strana tiskopisu   
 

2. Potvrzení lékaře o očkování – vyplněná a podepsaná 2.strana tiskopisu Žádosti o 

přijetí 
 

3. Rodný list dítěte – prostá kopie  
 

4. Oprávnění k zastupování dítěte – v případě, že zastupuje dítě jiná osoba než jeho 

zákonný zástupce 

5. Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání – dle potřeby a záměru zákonných 

zástupců 



VI. Podmínka přijetí dítěte 

K předškolnímu vzdělávání bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost doloží potvrzením 

lékaře. 

Tato podmínka se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání od 1.9.2021 povinné. 
 

 
 

VII.   Kritéria přijímání  

Pokud počet žádostí o přijetí překročí kapacitu pracoviště, budou přijímány děti, které 

vyhoví výše uvedené podmínce, v tomto pořadí: 

 
 

1. Děti ze spádového obvodu školy 

1.1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání od 1.9.2021 povinné = dítě, které do 

31.8.2021 dosáhne 5 let věku až do zahájení povinné školní docházky, včetně 

dětí s odkladem školní docházky. 

1.2. Děti, které mají již v naší škole sourozence 

1.2.1. Děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 4 let 

1.2.2. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 3 let 

1.2.3. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 2 let věku a jejich věk v době  

     fyzického nástupu bude minimálně 2 roky a 6 měsíců a nepoužívají    

     pleny, zde bude v případě přijetí stanoven zkušební pobyt v rozsahu  

     3 měsíců 

1.3. Děti, které nemají v naší škole sourozence 

1.3.1. Děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 4 let 

1.3.2. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 3 let 

1.3.3. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 2 let věku a jejich věk v době  

     fyzického nástupu bude minimálně 2 roky a 6 měsíců a nepoužívají    

     pleny, zde bude v případě přijetí stanoven zkušební pobyt v rozsahu  

     3 měsíců 
 

2. Děti mimo spádový obvod školy 

2.1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání od 1.9.2021 povinné = dítě, které do 

31.8.2021 dosáhne 5 let věku až do zahájení povinné školní docházky, včetně 

dětí s odkladem školní docházky. 

2.2. Děti, které mají již v naší škole sourozence 

2.2.1. Děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 4 let 

2.2.2. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 3 let 

2.2.3. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 2 let věku a jejich věk v době  

     fyzického nástupu bude minimálně 2 roky a 6 měsíců a nepoužívají    

     pleny, zde bude v případě přijetí stanoven zkušební pobyt v rozsahu  

     3 měsíců 

2.3. Děti, které nemají v naší škole sourozence 

2.3.1. Děti, které k 31.8.2021 dosáhnou 4 let 

2.3.2. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 3 let 

2.3.3. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 2 let věku a jejich věk v době  

     fyzického nástupu bude minimálně 2 roky a 6 měsíců a nepoužívají    

     pleny, zde bude v případě přijetí stanoven zkušební pobyt v rozsahu          

     3 měsíců 

 



VIII. V případě volné kapacity může být dítě přijato i v průběhu školního roku. 

 

IX. V případě vážného onemocnění nebo pokud je zákonným zástupcům dítěte stanovena 

karanténa, je možné telefonicky, nebo prostřednictvím jiné pověřené osoby, sjednat 

individuální termín a formu předání požadovaných dokumentů. 

 

X. Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy do 3.6.2021, a to prostřednictvím veřejných 

vývěsek na obou pracovištích a internetových stránek školy. Bude zveřejněn seznam 

čísel jednacích, pod kterým je vedeno správní řízení jednotlivých dětí. 

 

XI. V případě potřeby je možné kontaktovat ředitelku školy s dotazy: 554 615 772, 

             reditelstvi@ms-slunecnice.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krnově 2.4.2021                 Marcela Vávrová  -  ředitelka školy 


