
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V     NOVÉM  
RYCHNOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Dne 9. května 2023 v čase od 10:00 – 12.30 hodin proběhne v budově mateřské školy

ZÁPIS K     PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.  

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

K zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doloží tyto doklady:

 svůj občanský průkaz,
 rodný list dítěte,
 popřípadě další doklady (plná moc při zastupování zák. zástupce, povolení k pobytu u cizinců atp.).
 Žádost o přijetí dítěte k     předškolnímu vzdělávání  / tiskopis bude vložen v     měsíci dubnu 2023/  
 Evidenční list dítěte   s potvrzením od lékaře o očkování (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2023 

plnit povinné předškolní vzdělávání)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání     mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  

1. osobním podáním dne 9. 5. 2022 od 10: 00 do 12: 30 hodin v prostorách budovy mateřské 

školy

2. do datové schránky školy – qmmkvrn

3. poštou - (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně

Zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu zápisu mateřské škole přinese již vyplněné dokumenty 
(  všechny tiskopisy budou ke stažení na webových stránkách v     sekci ,,Informace a dokumenty“ nejpozději  
20.dubna 2023  ). Pokud nemá zákonný zástupce možnost tisku, vyplní osobně v     den zápisu a potvrzení od   
lékaře předloží v     řádně domluveném termínu ředitelce mateřské školy.  

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, se předškolní vzdělávání organizuje

pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 



KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s 
místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v městysi Nový Rychnov. 
(K 31. 8. 2023 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.)

2. Dítě, které nejpozději k 31.8.2023 dovrší věku 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona 
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v Novém Rychnově,

      v případě cizinců místo pobytu v Novém Rychnově.
3. Dítě, které k 31. 8 .2023 dovrší věku tří let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové

mateřské školy.

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024. 
Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a kritérií stanoveno pořadí žadatelů, 
které bude uveřejněno na www.msnovyrychnov.cz pod registračními čísly, která žadatelé získají v rámci 
přijímacího řízení. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte v zákonné lhůtě 30 dnů a zveřejní 
rozhodnutí na webových stránkách školy www.msnovyrychnov.cz

 Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě registračních čísel předaných u 
zápisu.

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou 
adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti 
rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

TĚŠÍME SE NA VÁS   😊  

Účinnost: od 13.03.2023                                                                              Pavla Šlesingerová
                                                                                                                               ředitelka MŠ
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