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Postup při zápisu pro školní rok 2022/2023, přidělení čísla dítěti -  

Vážení rodiče, 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud dosáhlo do 

31. 08. 2022 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná 

osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit 

dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce 

řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku, ve kterém se bude vzdělávat. 

Zápis do MŠ pro děti s povinným i nepovinným předškolním vzděláváním se uskuteční v termínu:  

 od 02. 05. 2022 do 08. 05. 2022 – elektronický předzápis  

 od 10. 05. 2022 do 11. 05. 2022 – fyzický zápis – osobní doručení žádosti a příloh do MŠ 

 01. 06. 2022 – mimořádný zápis pro děti spadající pod mimořádný zákon – Lex Ukrajina – 

podrobné informace k mimořádnému zápisu budou zveřejněné později.  

 

A. ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS  – od 02. 05. 2022 do 08. 05. 2022 – pomocí odkazu, který bude 

zveřejněn na našich internetových stránkách, provedete registraci. V případě, že nemáte možnost 

využít elektronický předzápis nebo možnost tisku, domluvíte si nejpozději do 09. 05. 2022 

individuální postup s ředitelkou na tel. čísle 603 956 353 (nebo 281 922 738 linka 131). 

 

Po úspěšně provedeném elektronickém předzápisu obdržíte na Váš e-mail (uvedený při registraci) 

zprávu, s informacemi k zápisu. Součástí zprávy bude přidělené číslo dítěti a předvyplněné 

tiskopisy, ze kterých budete potřebovat: 

 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – vytiskněte a podepište 

2. Potvrzení o očkování – můžete použít i jiné varianty tiskopisů - tiskopis vytiskněte, nechte 

potvrdit pediatrem a přiložte k žádosti. Tato příloha je nepovinná pro dítě, které bude ve školním 

roce 2022/2023 plnit povinné předškolní vzdělávání. 

3. Oznámení o individuálním vzdělávání – (pro děti s povinným předškolním vzděláváním) můžete 

připojit k žádosti, pokud se rozhodnete vzdělávat dítě doma nebo v zařízení, které není v registru 

škol. V případě, že se rozhodnete tuto možnost využít později, je potřeba doručit škole do konce 

května 2022. 

4. Zpětvzetí žádosti - můžete využít tiskopis z e-mailové zprávy v případě, že Vaše dítě bude přijaté 

do jiné MŠ, kterou preferujete. Doručíte naší škole co nejdříve, ale nejpozději 1 den před 

zveřejněním seznamu přijatých dětí do MŠ Chodovické (do 12:00 hod. dne 02. 06. 2022). 

V případě, že informaci o přijetí do jiné MŠ obdržíte později, budete postupovat dle instrukcí 

v bodě C.  

 

B. ZÁPIS DO MŠ (fyzický) – od 10. 05. – 11. 05. 2022 

Bude probíhat formou osobního podání předvyplněných a vytištěných dokumentů (žádost + 

potvrzená příloha o očkování + případně další dokumenty např. OŠD, oznámení o individuálním 

vzdělávání atd.) v ředitelně MŠ – od 13:00 do 17:00 hod.  

Zákonný zástupce na zápis přinese - rodný list dítěte, svůj občanský průkaz (cizinci povolení 

k pobytu, povolení dítěte k pobytu, pas). 

Ověření místa trvalého pobytu u spádových dětí provede ředitelka školy ve spolupráci s MČ Praha 

20, která vede evidenci obyvatel.  

Ověření místa trvalého pobytu u nespádových dětí se provede na základě kontroly předložení 

průkazného dokumentu u fyzického zápisu – např. dětský OP, OP zákonného zástupce atd. 

- Poučení žadatelů*: 

Na základě ustanovení § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších změn a doplňků, tímto žadatele, resp. účastníky či jejich zástupce informujeme o možnosti 

a zároveň k využití takové možnosti vyzýváme  
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 vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, se kterými je možno se 

seznámit v ředitelně školy (budova Pastelka, Chodovická 1900) dne: 

25. 05. 2022- středa -  v čase od 9:00 do 15:00 hod. 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti 

v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

vzdal; 

 uplatnit právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 

Nahlížet do spisu je možno v ředitelně školy (budova Pastelka, Chodovická 1900 

25. 05. 2022- středa -  v čase od 9:00 do 15:00 hod. 

Upozornění 

Zákonný zástupce účastníka řízení je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední 

osoby průkaz totožnosti. 
 

C. ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí a nepřijetí dětí do MŠ - 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ – budova Pastelka, a také na 

webových stránkách školy pod přiděleným číslem.  

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 

den: 03. 06. 2022 (pátek). 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rodičům přijatých 

dětí bude rozhodnutí v písemné podobě vydáno na schůzce – bod D (na vyžádání si můžete 

vyzvednout i v jiném termínu). 

Rodiče dětí, které budou přijaty do více MŠ a rozhodnou se pro jinou MŠ až po zveřejnění 

výsledků v MŠ Chodovická, postupují následovně:  

Po zveřejnění seznamu – 03. 06. 2022 - písemně informují ředitelku MŠ Chodovická, že dítě do MŠ 

nenastoupí (nestačí zaslat email - je potřeba oznámení podepsat). Ředitelka MŠ Chodovická nabídne 

takto uvolněné místo dalšímu nepřijatému dítěti. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou doporučeně 

s doručenkou na Vámi uvedenou doručovací adresu (pokud máte zřízenou datovou schránku fyzické 

osoby, má doručení do datové schránky přednost). 

 

D. Schůzka rodičů nově přijatých dětí – se bude konat 21. 06. 2022 (úterý) od 16:00 hod v budově 

Pastelka – třída Zlatá rybka  

- na schůzce obdržíte rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 

- platební příkazy na školné a stravné 

- dozvíte se důležité informace k nástupu dítěte do MŠ 

 

 

 

V Praze dne 01. 04. 2022     Bc. Dana Uhrová 

        ředitelka MŠ Chodovická 

        Praha 9 – Horní Počernice 

 

 

 

 

 

 
 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 

§ 183, odst. 2  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů, 

obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 

oznámená.  


