
 

Zápis dětí do MŠ Telč pro školní rok 2020/2021 
 

Ředitelka Mateřské školy Telč, příspěvkové organizace oznamuje, že 
zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2020/2021 

tj. s termínem nástupu 1. 9. 2020 
bude probíhat ve dnech 6. 5. 2020 - 7. 5. 2020 

 
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole 

(dle opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19) 

 

Dokumenty lze podávat od 2. 5. 2020 
 

Veškeré dokumenty k zápisu do MŠ jsou k dispozici: 
-  na webových stránkách školy 
-  k vyzvednutí v připravené schránce (Komenského 512, Telč, žlutý vchod) 
-  vyžádat na e-mailu: mstelc@ji.cz 
 
Dokumenty k zápisu: 
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (+ kopie rodného listu) 
2. Evidenční list dítěte 
3. Doložení řádného očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!!!, 
upřednostňujeme kontaktovat lékaře dálkovým způsobem, zda je schopen vydat Vám potvrzení o očkování, 
pokud toto nelze je třeba vyplnit: 
- čestné prohlášení k očkování (k dispozici na určených místech) 
- doložit kopii očkovacího průkazu dítěte 
 
Způsob podání: 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!) 
3. poštou na adresu – MŠ Telč, Komenského 512, 588 56 Telč 
4. osobním podáním do připravené schránky (umístěna v MŠ Telč, Komenského 512, žlutý vchod) 
 
Na základě předložených dokumentů bude zasláno registrační číslo, číslo žádosti, pod kterým bude dne 
20. 5. 2020 zveřejněn na webových stránkách a vývěskách školy na dobu 15 dnů seznam přijatých uchazečů 
o vzdělávání v MŠ Telč. 
 

Bc. Jarmila Horníková 
ředitelka MŠ Telč 

e-mail: mstelc@ji.cz 
tel.: 778 773 800 
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Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
do Mateřské školy Telč, p.o., pro školní rok 2020/2021 

 
 
 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 
 

• Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
(§ 179 odst. 3 školského zákona) tj. na území města Telč. 

• Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání). 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou MŠ: 
 
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 34, 34a zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria: 
 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - povinné předškolní vzdělávání (narozeny 
do 31. 8. 2015). 

2. Děti tříleté a starší, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně 3. roku věku 
(narozeny do 31. 8. 2017), pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu 
v příslušném školském obvodu. 

3. Děti od 2 let (narozeny do 31. 8. 2018) k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do 
počtu volné kapacity Mateřské školy Telč. 

 
Doplňující informace: 
 
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu 
pro následující školní rok. 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato, a o 
stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ.  

- § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu tříd na jednotlivých pracovištích, které jsou stanoveny KHS Jihlava 
a zápisem v rejstříku škol. 

 
 

 
Bc. Jarmila Horníková 

ředitelka MŠ Telč 
V Telči 14. 4. 2020 
 


