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Zápis do MŠ Čížová 
(nástup dětí od 1. 9. 2020) 

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s 

rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol. 

 Vzhledem k výše uvedenému situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí 
v mateřské škole. 

 
Žádosti je možné podávat již od 2. 5. 2020. Žádáme o zaslání žádostí do data 12. 5. 2020. 

 
 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potřeba upřednostnit, pokud je to možné, 

podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole. 

Tzn. žádost je možné doručit následujícími způsoby: 

 do datové schránky školy (ID datové schránky: t83mcjr),

 zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem na skola@cizova.cz,

 zasláním poštou na adresu: ZŠ Čížová, Čížová 18, 398 31

 zasláním e-mailu bez elektronického podpisu

o dokument vyplnit, podepsat, naskenovat a zaslat v příloze e-mailu na skola@cizova.cz, nebo 

o dokument vyplnit elektronicky a zaslat v příloze e-mailu na skola@cizova.cz, tento 

dokument po vyzvání školou v určeném čase a místě potvrdit svým podpisem, 

 osobním vhozením do schránky školy umístěné při vstupu na zahradu (malá vstupní branka na 

zahradu k multifunkčnímu hřišti), dokumenty prosíme vhodit v zalepené obálce.

 

 
Po ukončení mimořádných opatření předpokládáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči. 

Děkujeme za pochopení spolupráci. 

 
 
Mgr. Jan Kropáček, ředitel školy 

 
 

  

  

 

 



 

 

 

Další informace 

 Zápis povinný pro děti 

Zápis je povinný pro děti, které dosáhnou pěti let do 31. 8.2020 /povinné předškolní vzdělávání/. 

 
  

        Kritéria pro přijímání dětí 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Čížové a k ní 
spadových obcí, tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní 
docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne nejméně čtyř let věku do 31. 
8. daného roku. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne tří let věku do 31. 8. daného 
roku. 

4. Dítě s trvalým pobytem v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne dvou let věku do 31. 8. daného 
roku podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí věku dítěte. 
V případě, kdy počet uchazečů překročí kapacitu MŠ, rozhoduje dřívější datum narození dítěte, při shodě data 
narození rozhoduje los. V případě losování se toto koná za přítomnosti ředitele školy, vedoucí učitelky a 
zástupce zřizovatele, losuje ředitel školy. 

 

   Do mateřské školy je možné přijmout 

Počet dětí do stanovené kapacity mateřské školy uvedeného v rejstříku škol na stránkách MŠMT. 

  

 

 Rozhodnutí 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 

v platném znění („školský zákon“), oznamuje zveřejněním pod přiděleným registračním číslem (bude Vám 

oznámeno) žádosti na seznamu, s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na 

internetových stránkách školy (www.zscizova.cz). Vše nejpozději 30. 5. 2020 po dobu 15 kalendářních 

dnů od zveřejnění. 

Zveřejněním seznamu se, podle výše uvedeného zákona, považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o 

přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 


