
Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou 
Příspěvková organizace 
664 01 Babice nad Svitavou 139 
Tel.: 545 237 187 
E-mail: ms.babice@centrum.cz 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 

 

 

 

• Stáhněte a následně vytiskněte nezbytné dokumenty (umístěné na stránkách školy 

v záložce Dokumenty) v termínu od 1.3.2021 do 30.4.2021: 

 

• Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy 

• Evidenční list 
 

 

• Vyplňte dokumenty:  

 

• Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy – vyplňuje zákonný zástupce sám 

• Evidenční list – vyplňuje zákonný zástupce také sám, vyjma části „Vyjádření 

lékaře“, kterou musí vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým 

razítkem; netýká se dětí, které budou od 1.9.2021 plnit povinné předškolní 

vzdělávání * 

• Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat (neúplnost vyplněných 

dokumentů, které nebudou ve stanoveném termínu doplněny, je důvodem 

k vyřazení dítěte z přijímacího řízení) 

 

 

• V tabulkách google si vyberte konkrétní den a čas zápisu.  

Zapisujte se pouze do volných políček, nepřepisujte ani nemažte. 

 

ZÁPIS bude probíhat ve dnech středa 5.5.2021 a čtvrtek 6.5.2021  

od 10.30 do 15.30 hod. v budově mateřské školy 

  



 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zápis probíhat bez přítomnosti 

dětí, pouze formou předání a kontroly dokumentů.  

 Zápis můžete absolvovat také distanční formou, a to zasláním všech podkladů do 

datové schránky školy nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu 

ms.babice@centrum.cz, nebo prostřednictvím pošty v období 2. - 16. 5. 2021. 

Dokumenty musí být doručeny nejpozději 16.5.2021. Pokud využijete distanční formu 

zápisu, do tabulek google se nevpisujte, jsou určeny pouze pro osobní konzultace.  

 Distanční forma zápisu je doporučena také v případě, kdy bude vám či vašemu dítěti 

nařízena karanténa nebo izolace. Pokud budete preferovat osobní konzultaci, pište na 

výše uvedený e-mail, bude vám nabídnut náhradní termín zápisu.  

 

• Co k zápisu donést: 
 

• Oba vyplněné dokumenty  

• Doklady (pro distanční formu zápisu stačí přiložit jejich fotokopie):  

• rodný list dítěte 

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných  

 zástupců) 

 

 

U zápisu dostanete potvrzení s Vaším registračním číslem a základními informacemi. 
 

 

Přihlášky budou posuzovány podle vydaných kritérií na školní rok 2021/2022. 

 

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 164, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní 

řád) v platném znění. 

 

 

 

* 
Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého 

dětského lékaře o povinném očkování dítěte, jež je povinnou součástí žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo 

případným nedorozuměním.   

 

 

 

Vydáno dne 5.3.2021     Mgr. Ludmila Soukeníková  

v Babicích nad Svitavou    vedoucí učitelka MŠ 

Aktualizováno 3.4.2021 
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Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2021/2022 
 

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona 

č.561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 

Sb.,(Správní řád). 

 

K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou stanovena tato pravidla pro přijetí dětí: 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v tomto pořadí:  

 

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti  
Babice nad Svitavou podle § 34 a) odts.1 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění 

 
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce  

s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou 
 

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 tři roky věku k pravidelné celodenní docházce  
s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou 
 

4. Ostatní děti s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou k pravidelné celodenní docházce 
 

5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Babicích nad Svitavou, k pravidelné celodenní 
docházce 
 
 

Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dítěte, tzn. od nejstarších 
k nejmladším – viz všechny body 1. – 5. 
V případě stejného data narození budou děti řazeny abecedně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáno dne 22. 2. 2021   Mgr. Ludmila Soukeníková – vedoucí učitelka MŠ 
v Babicích nad Svitavou   Mgr. Kateřina Gančarčíková – ředitelka ZŠ a MŠ 
 


