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Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odloučeného pracoviště 

Mateřské školy Dvorec na školní rok 2021/2022 se bude konat: 

 

Od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 

 
Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií.  

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2021 věku 5 let, je pro něj od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání 

povinné. 

Správní řád Vám umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ: 

 do datové schránky školy (kz6ewj) 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

 poštou (tento způsob je nejvhodnější) 

 osobní podání. 

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte postupujte podle pokynů 

mateřské školy. 

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů  

 řádně vyplněnou žádost 

 kopii rodného listu dítěte 

 čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte. (nenavštěvujte 

lékaře) 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat. 

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa 

pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu 

adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního 

předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.  

Způsob prokázání:Trvalý pobyt ověří ředitelka MŠ. 

Rozhodnutí o přijetí nebo v případě velkého zájmu i o nepřijetí do MŠ budete vědět do 30 dnů od 

podání žádosti. 

Další instrukce v pokynech k zápisu. 

Klára Řežábková, ředitelka MŠ 


