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ZÁPIS do Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace 

na školní rok 2021/2022 – č. j.: 230 /2021 

 Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do 

Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice Želivec (dále 

jen MŠ) s místy výkonu činnosti: 

1. Mateřská škola Sluníčko, Školní 349, Želivec 251 68 Sulice 

2. Lesní mateřská škola, Ke Kapličce č. parcelní 627/4, 627/5, 634/4 Hlubočinka, 251 68 Sulice 

3. Mateřská škola Pampeliška, Ke Kapličce 1040, Hlubočinka 251 68 Sulice 

a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. 

 
 Zápis proběhne na základě všech platných zákonů beze změny (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška o předškolním vzdělávání, v 

platném znění). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními dochází ke změnám v organizaci tak, 

aby byla zaručena bezpečnost všech zúčastněných osob a respektovány individuální možnosti a 

omezení jednotlivých účastníků.  
Podání žádosti: 

Kompletně vyplněnou Přihlášku/Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit 

následujícími způsoby: 

 

1. do datové schránky školy (dux5jgz), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!), na e-mail: 

reditelka@msslunicko.eu, 

3. doporučeně poštou na adresu: Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 

Želivec, 251 68 Sulice, 

4. osobní podání: v termínech 25. 5. 2021 a 26. 5. 2021 od 10 do 14 hodin. 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohami je stanoven 
termín od 25. 5. do 28. 5. 2021 včetně. 

 

Registrační číslo Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vám bude zasláno na Vámi 

uvedenou e-mailovou adresu v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

K zápisu doložte tyto dokumenty: 

 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – Žádost najdete na webových stránkách školy 

www.msslunicko.eu, žádost lze po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ. Zastupuje-li dítě jiná osoba 

než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

2. Rodný list – rodný list doložte jeho prostou kopií dálkovým způsobem 

 

3. Řádné očkování dítěte – je podmínkou řádného přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí si zákonný zástupce vyžádat od 

lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

mailto:%20reditelka@msslunicko.eu,
mailto:%20reditelka@msslunicko.eu,
http://www.msslunicko.eu,/


2 

 

4. Další informace – vyjádření školského poradenského zařízení zákonný zástupce dokládá 

kopií pouze v případě, že dítě již bylo vyšetřeno. 

5. Občanský průkaz zákonného zástupce v případě osobního podání. 

6. Cizí státní příslušníci doloží kopii povolení k pobytu. 

7. Pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. do 31. 8. 2016, podáte 

současně vyplněné Oznámení o individuálním vzdělávání. 

Informace o zápisu a termínech správního řízení: 

▪ zápis a přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se koná od 25. 5. – 28. 5. 2021, viz výše 

▪ termín pro nahlížení do spisu a vyjádření účastníků správního řízení k podkladům pro 

rozhodnutí je možné kdykoliv po předchozím telefonickém objednání a domluvě – do 10. 6. 2021, 

do 12.00 hodin, na ředitelství MŠ (mobil: 725 459 970 – ředitelka MŠ – Mgr. Václava Kunická),  

▪ termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 11. 6. 2021, do 12.00 hodin,  

▪ termín pro zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů je 17. 6. 2021. Seznam přijatých a 

nepřijatých dětí – jejich registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ v sekci 

zápis – Úřední deska a na budově MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno 18. 6. 2021 od 10.00 

do 12.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá, rozhodnutí o nepřijetí, pokud nebude tento 

den vyzvednuto, bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a 

archivováno, 

▪ proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává 

prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, 

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

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2021/2022 stanovené zřizovatelem v souladu s §34 zákona číslo 561/2004 Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

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

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 - 5000 bodů 

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

– za každý započatý měsíc, kdy byl žadatel přihlášený k trvalému pobytu v obci Sulice - 50 bodů.  

3) Děti s trvalým bydlištěm v obci Křížkový Újezdec (vč. obecní části Čenětice) – 40 bodů.  

4) Děti s trvalým bydlištěm v obci Radějovice (vč. obecní části Olešky) – 20 bodů.  

5) Děti ostatních rodičů, kteří nesplňují kritérium č. 1 - 4 – 10 bodů 

Volná místa budou obsazována postupně od nejvyššího dosaženého počtu bodů dle kritérií 
stanovených zřizovatelem.  

V případě shody v bodovém hodnocení budou přijímáni žadatelé (děti) dle věku, tedy od 

nejstarších dětí k nejmladším až do naplnění volné kapacity mateřské školy. 

1. 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 a 

to na základě kritérií stanovených zřizovatelem příspěvkové organizace, 

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

přijetí, 

• během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu, doplňovat ho, pořizovat si kopie, opisy 

atd. při dodržení hygienických požadavků, 
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• účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastoupené ve správním řízení zákonným zástupcem, 

• správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé 

věkem nebo zdravotním stavem, 

• pro Rozhodnutí o přijetí je rozhodující splnění stanovených kritérií v průběhu celého správního řízení, 

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

zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. 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 školy zcela naplněna, 

• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 

let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, 

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

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

• oznámení o individuálním vzdělávání - zájemci přinesou současně se žádostí o přijetí, platí pouze 

pro děti s povinnou předškolní docházkou, 

• všechny děti jsou přijímány na základě řádného očkování dítěte (vyjma dětí s povinnou předškolní 

docházkou) 

• ředitelka školy si vyhrazuje právo na rozdělení dětí do tříd (na žádost můžete uvést, kterou školku 

upřednostňujete). 

• seznam rozdělení dětí (nových i stávajících) do jednotlivých tříd bude zveřejněn v srpnu 2021. 

• pokud v  žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou uvedeny nepravdivé údaje, může správní 

orgán své rozhodnutí o přijetí zrušit a rozhodnout ve věci znovu. V tomto případě také může být 

zahájeno přestupkové řízení. 

• údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
 

 

 

 

 

V Sulicích dne 12. 5. 2021 Mgr. Václava Kunická, ředitelka mateřské školy  

 

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2021  Sejmuto dne: 30. 6. 2021 
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