
 
 Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace 

      Valchov 130, 68001 Boskovice, tel. 516 452861, msvalchov@centrum.cz 
 

     
 
  Ředitelka  školy dle ust. § 34 odst. 2 školského zákona stanovuje, že  
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VALCHOV 
 
   
 
se uskuteční v úterý 7. května od 8.00 do 12.00 hodin v budově mateřské  školy. 
 
Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které 
nejsou do této mateřské školy dosud přijaty (tiskopisy obdrží v den zápisu ve škole). 
 
Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci.  
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 
školského zákona). 
 
Správní řízení  
Na rozhodování ředitelky školy o přijímání dětí do předškolního zařízení podle § 34 školského 
zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona), neboť se zde 
zakládá právo (navštěvovat mateřskou školu) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném 
zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. 
 
 
Ve Valchově 4. 4. 2019 
 
Mgr. Vanda Patloková, ředitelka školy 
 

 

 

U zápisu je nutné doložit rodný list dítěte a doklad totožnosti ! 



INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvková  
organizace budou přijímány dne 7. 5. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin. 
 
Žádosti o přijetí do mateřské školy budou posouzeny a bodově ohodnoceny dle stanovených  
Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019 /2020 ke dni zápisu  
7. 5. 2019. 
  
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Pokud je pro dítě 
předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 
 
Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole je stanoven na 3 měsíce od data nástupu do mateřské školy. 
 
Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je předškolní 
vzdělávání povinné. 
 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo 
jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 
 
Školský obvod spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valchov, okres Blansko, 
příspěvková organizace je stanoven pro děti s trvalým pobytem v obci Valchov a Velenov. 
  
Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole jsou 4  hodiny denně (8.00 –12.00 hod). 
  
Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné 
školní docházky. 
 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. 
 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno  
za přestupek. 
 
Zákonný zástupce může zvolit formu individuálního vzdělávání dítěte bez docházky do mateřské 
školy. Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu. 
 
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Způsob a 
termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád. Zákonný zástupce dítěte, které je 
individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 
 
 
Mgr. Vanda Patloková 
ředitelka školy 

 

 


