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ZÁPIS do Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace  
Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do 

Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace (dále jen MŠ) s místem výkonu činnosti 

a sídlem 1. Školní 349, Želivec 251 68 Sulice a s místem výkonu činnosti 2. Lesní mateřská 

škola Pampeliška, Ke Kapličce č. parcelní 627/4, 627/5, 634/4 Hlubočinka, 251 68 Sulice, a 

průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2019 /2020. 

č. j.: 90 /2019 
 

1. Informace o zápisu a termínech správního řízení 
 

 Zápis a přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se koná v úterý 14. 5. 2019 od 

13.00 do 16.00 hodin (osobně v ředitelně MŠ Sluníčko). 

 Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí je termín od 27.5.2019 

do 5.6.2019 každý pracovní den od 10.00 do 11.00 hodin, v ředitelně MŠ (nejlépe po předchozí 

telefonické domluvě). 

 Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 12.00 hodin dne 

5.6.2019, v ředitelně MŠ. 

 Termín pro zveřejnění výsledku přijímacího řízení (zveřejnění seznamu přijatých a 

nepřijatých žadatelů formou oznámení) je nejpozději dne 11. 6. 2019. 

 Seznam přijatých a nepřijatých žadatelů (dětí), dle přidělených registračních čísel, bude 

zveřejněn na webových stránkách MŠ umožňující dálkový přístup a na úřední desce MŠ před 

budovou MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout dne 11.6.2019 od 10.00 do 14.00 hodin 

v ředitelně MŠ.  
(Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá, rozhodnutí o nepřijetí, pokud nebude tento den vyzvednuto, 

bude odesláno úřední poštou na adresu zákonného zástupce, v obou případech bude kopie 

rozhodnutí založena do složky žadatele (dítěte) a archivováno.  

 Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 

prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta se počítá od prvního následujícího dne 

po oznámení (zveřejnění). 
 

2. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 
 

1) Děti zaměstnanců Obecního úřadu Sulice, Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, 

Základní školy Sulice, příspěvková organizace a dalšího zaměstnavatele, který uzavřel se 

zřizovatelem smlouvu, kdy alespoň jeden z rodičů je v době podání přihlášky k předškolnímu 

vzdělávání do MŠ v pracovním, nebo obdobném pracovním poměru k jednomu z těchto 

zaměstnavatelů a žádný ze zákonných zástupců k termínu přijetí dítěte nečerpá mateřskou 

dovolenou, rodičovskou dovolenou, nebo pracovní volno z důvodů péče o dítě. 

Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před 

mladšími. 
 

2) Děti s trvalým bydlištěm v obci Sulice (obecních částech Sulice, Hlubočinka, Želivec a 

Nechánice), která je výhradním nositelem investic do školského zařízení.  

Pokud bude dětí přihlášených z obce Sulice více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti 

starší před mladšími. 

Děti s trvalým bydlištěm v obci Křížkový Újezdec (max. 3 děti).  

Pokud bude dětí přihlášených z obce Křížkový Újezdec více, než bude možné přijmout, budou 

přijímány děti starší před mladšími. 
 

3) Děti rodičů, kteří nejsou zaměstnáni u Obecního úřadu Sulice, Mateřské školy Sluníčko, 

příspěvkové organizace, Základní školy Sulice, příspěvková organizace a u dalšího 

zaměstnavatele, který uzavřel se zřizovatelem smlouvu, nebo nemají trvalé bydliště v obci Sulice 
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v případě nenaplněné kapacity MŠ. Pokud bude dětí přihlášených dle tohoto kritéria více, než 

bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.  

 

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 1 přihlédne ředitelka školy k 

profesní potřebnosti zaměstnance pro zaměstnavatele (na základě vyjádření zaměstnavatele). 
 

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 2 a č. 3 přihlédne ředitelka školy 

k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte (např. dítě samoživitele, samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, 

kterému hrozí sociální vyloučení apod.). Tento nepříznivý stav dítěte bude nutné doložit ředitelce 

školy. 
 

3. Průběh přijímacího řízení 
 

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle zákona č. 

561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů, 

 doručením řádně vyplněných tiskopisů na ředitelství mateřské školy bude zahájeno správní řízení o 

přijetí, 

 během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat 

kopie, opisy, atd., 

 účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastoupené ve správním řízení zákonným zástupcem, 

 pro rozhodnutí o přijetí je rozhodující splnění stanovených kritérií během probíhajícího správního 

řízení,  
 při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Další informace 
 

 informace o zápisu se zveřejňují taktéž způsobem v místě obvyklým - webové stránky MŠ, budova 

MŠ, úřední deska MŠ a OÚ Sulice, 

 dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není 

kapacita zařízení zcela naplněna, 

 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

 všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném 

očkování dítěte (vyjma dětí s povinnou předškolní docházkou). 

Ředitelka školy si vyhrazuje právo na rozdělení dětí do tříd. Seznam rozdělení dětí (nových i 

stávajících) do jednotlivých tříd bude zveřejněn v červnu na třídní schůzce. (Žádný ze žadatelů - 

dětí nemá právní nárok na přednostní umístění do prostor – třídy pracoviště LMŠ Pampeliška a do 

prostor – třídy pracoviště v budově Školní 349). 

 Třídní – Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 17. 6. 2019 od 

15,30 hodin v Mateřské škole Sluníčko, příspěvková organizace na adrese Školní 349, Želivec 

251 68 Sulice ve třídě Berušek (žlutý pavilon). Prosím o účast bez dětí. Děkuji. 

 

V Sulicích- Želivci dne 23. 4. 2019 Mgr. Václava Kunická, ředitelka mateřské školy  

 

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2019 Sejmuto dne: 31. 7. 2019 
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