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Informace k  zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 
Vážení zákonní zástupci, 
 jsme rádi, že jste se rozhodli přihlásit své dítě do některé z našich tří mateřských škol 
- Čáslavská, Okružní nebo Pod Zvonek. Níže najdete podrobné informace týkající se zápisu do mateřské školy 
včetně stanovených kritérií k přijetí k předškolnímu vzdělávání.  
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi! 
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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace 

 vyhlašuje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
v mateřských školách Pod Zvonek 91, Český Těšín - Dolní Žukov, Čáslavská 1834, Český Těšín                          

a Okružní 1759, Český Těšín 
 

ve dnech od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 
v hlavní budově Základní školy Pod Zvonek 1835 v Českém Těšíně. 

 
Průběh zápisu a podmínky 
V období zápisu k předškolnímu vzdělávání požádá zákonný zástupce o zápis dítěte a odevzdá řádně 
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Povinnou součástí žádosti je aktuální písemné 
vyjádření lékaře s potvrzením, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato podmínka se nevztahuje na dítě, 
které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 
U dítěte se zdravotním postižením odevzdá zákonný zástupce jako součást žádosti o přijetí písemné 
vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.  
 
V žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání prosíme uvést pořadí alespoň dvou mateřských škol, 
které preferujete. 
 
Na základě podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zahájeno správní řízení v dané věci.  
Zastupuje-li dítě jiná osoba než je zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 
zastupovat. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
občanský průkaz zákonného zástupce popř. pas cizích státních příslušníků- potvrzení o rezidenství a rodný 
list dítěte. 
Tiskopis Evidenční list pro dítě v mateřské škole, který, bude-li dítě přijato, odevzdá po vyplnění a potvrzení 
registrujícím lékařem nejpozději do konce června v mateřské škole, kam bude dítě přijato. 
 
Doporučujeme upřednostnit podání přihlášky elektronickou cestou bez osobní účasti zákonného zástupce 
ve škole.   
 

A. Podání žádostí v elektronické podobě: 
Online zápis- zákonný zástupce si na webových stránkách školy www.podzvonek.cz  klikne  
na „ Online zápis“, ve kterém nalezne elektronickou přihlášku k zápisu dítěte ke vzdělávání 
v mateřské škole. Registrační číslo, které se objeví na elektronické přihlášce uveďte do 
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání z tohoto odkazu: 
https://www.podzvonek.cz/Materska_skola_Zapis_do_MS_Formulare_k_zapisu_do_MS 
Formulář vytiskněte a vyplňte. 
Pozor: Po vyplnění je nutné formulář podepsat. 

 
Doručení vyplněného a podepsaného formuláře, včetně Přílohy č. 1, případně Přílohy č. 2: 
1. datovou schránkou, formulář bude opatřený zaručeným elektronickým podpisem, na naše       
ID msexkkh; 
2. e-mailem, formulář bude opatřený zaručeným elektronickým podpisem, na 
info@podzvonek.cz   
3. do připravené schránky na recepci hlavní budovy Pod Zvonek 1835. Zalepenou obálku 
s vyplněným a podepsaným formulářem je možno doručit v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 
2021, ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 10:00.  

http://www.podzvonek.cz/
https://www.podzvonek.cz/Materska_skola_Zapis_do_MS_Formulare_k_zapisu_do_MS
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4. odesláním poštou na adresu: 
       ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace 
      Pod Zvonek 1835/28 
    737 01 Český Těšín 

Pozor! Na každé elektronické přihlášce realizované přes náš online systém je vytištěno     jedinečné     
registrační číslo, které si uschovejte. Uchazeč bude zveřejněn v seznamu pod tímto registračním 
číslem. 

 
 

B. Podání žádosti, včetně příloh, v písemné podobě bez osobní přítomnosti: 
Formuláře si vyzvedněte na recepci školy v hlavní budově Pod Zvonek 1835 v termínu od 3. 5. 2021 do 
14. 5. 2021, ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 10:00. Vyplněný formuláře, včetně příloh, 
doručte dle bodu 3 a 4 výše.  

 
C. Podání žádosti v písemné podobě s osobní přítomností: 
Žádost můžete podat písemně nebo ústně do protokolu dne 5. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 a 6. 5. 2021  
od 13:00 do 17:00 hod v hlavní budově Pod Zvonek 1835, použijte zadní vchod od parkoviště a 
tělocvičen z ulice Pod Zvonek, bude tak zaručeno, že nedojde k vyšší koncentraci osob v budově školy.  
Při osobní účasti předložte prosím rodný list dítěte a průkaz totožnosti. 

       Tento způsob zápisu doporučujeme zákonným zástupcům nejmenších dětí. 
 
V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele pro MŠ na čísle 733 205 405. 
 
Organizace předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské 
školy právní nárok. 
 

Trvalý pobyt a právo přednostní přijetí 
Do spádové mateřské školy jsou přednostně přijímány spádové děti, které mají povinnost předškolního 
vzdělávání a dále spádové děti s právem přednostního přijetí, které před začátkem školního roku 2020/21 
dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
 
Spádové děti 
Jsou děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.  
 
Spádová škola:  
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace. 

 

Školský obvod 
je pro výše uvedenou spádovou školu stanoven Obecně závaznou vyhláškou v platném znění takto: 
část Český Těšín- ulice Jablunkovská, Polní, Cihelní, Svibická, Okružní, Kysucká, Čáslavská, Černá, Dělnická I, 
Dělnická II, Mlýnská, Horní, Kostelní, Zahradní, Mládežnická, Žukovská, Rakovec, Pod Zvonek, Železniční, 
Slovenská, Třinecká, Příkopa,  
část Dolní Žukov- ulice Godulská, K Vodojemu, Kotlovina, Luční, Olšová, Pod Farmou, Pod Zvonek, Rakovec, 
Ropická, Strmá, Úzká, Záplotí, Žukovská. 
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Povinné předškolní vzdělávání 
Pro dítě, které dosáhlo pátého roku věku do 31. 8. 2021, je až do zahájení povinné školní docházky 
předškolní vzdělávání povinné.  
Tato povinnost se vztahuje: 

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů; 

 a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 
90 dnů; 

 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů; 

 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve 
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 
se vzdělává v MŠ se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou MŠ nebo jiný způsob povinného předškolního 
vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do MŠ v pracovních dnech 
v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. 
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání je: 

 individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte  
do mateřské školy; 

 vzdělávání v přípravné třídě základní školy; 

 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných 
případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Je však povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání a bude-li dítě přijato, nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku písemně oznámit tuto 
volbu individuálního vzdělávání dítěte řediteli mateřské školy. 
Ředitelství mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, 
v nichž má být dítě vzděláváno. Zákonný zástupce zajistí účast dítěte u ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu 
vzdělávání. 
 
 Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona  
č. 561/2004 Sb., školský zákon, je rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, oznámeno zveřejněním 
seznamu přijatých dětí po dobu 15 dnů na úřední desce školy Pod Zvonek 1835, Český Těšín a na webových 
stránkách školy www.podzvonek.cz.  V seznamu nemohou být uvedena jména, dítě zde bude uvedeno pod 
registračním číslem. Ředitelství školy nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěsí seznam uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Nepřijatému uchazeči (zákonnému zástupci nezletilého nepřijatého uchazeče) bude zasláno rozhodnutí  
o nepřijetí datovou schránkou popř. poštou. Ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení právo před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 
V Českém Těšíně dne 23. 4. 2021     Mgr. Renáta Čalová Wapieniková    

ředitelka školy 
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