
Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové, 

Měník 16, 503 64 Měník, tel 495 493 904(ZŠ), 495 492 905 (MŠ),  
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Informační leták o průběhu zápisu do mateřské školy Měník 

 

 
 

 

     Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR proběhne zápis dětí do naší MŠ opět bez 

přítomnosti zákonných zástupců a bude probíhat následovně: 

 

1. Žádosti o přijetí do MŠ na školní rok 2021/2022 budou přijímány v době  

od 2. května - 16. května 2021  

 

            Podání žádosti je možné pouze jedním z těchto způsobů: 

➢ poštou na adresu školy 

Základní škola a Mateřská škola, Měník 16, okres Hradec Králové, 503 64 Měník 

 obálku označit nápisem ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

➢ elektronicky do datové schránky školy: xapmpq9 

➢ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditel@zsmenik.cz 

➢ osobně v tom případě použijte poštovní schránku u mateřské školy 

 

2. Odevzdání podkladů pro řízení (podmínka pro pokračování v řízení) 

Zákonný zástupce si stáhne: 

http://www.zsmenik.cz/
mailto:reditel@zsmenik.cz
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/71006176/zakladni-skola-a-materska-skola-menik-okres-hradec-kralove/datove-schranky/
mailto:reditel@zsmenik.cz


➢ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání    

➢ Školní matrika 

Dále okopíruje a přiloží: 

➢ Kopii rodného listu dítěte  

➢ Cizinci kopii cestovního pasu (zákonní zástupci, dítě) 

     Vše řádně vyplní, podepíše a všechny dokumenty doručí vybraným způsobem a ve stanoveném 

období. Dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zpět na 

emailovou adresu zák. zástupce. Pokud emailovou adresu nemá, bude sděleno telefonicky. 

                                                                                                                                                      

3. Nahlédnutí do spisu a seznámení se s podklady řízení (individuální rezervace termínu)  

 

4. Ukončení řízení a zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ – Předpokládaný termín 

zveřejnění je 9. červen 2021 

➢ Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na úřední desce obecního 

úřadu Měník, na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy 

ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. 

O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte 

v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí 

nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho 

vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 9. červen 2021 

 

➢ Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. 

Vydávání záporných rozhodnutí bude řešeno individuálně. 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená. 

 

 

Související informace k zápisu do MŠ najdete na našem webu pod záložkou Zápis do školky 

www.zsmenik.cz 



 

Další povinnou dokumentaci rodiče dodatečně vyplní a podepíší na schůzce pro nováčky 

(případně individuálně) 

   

 

 Kritéria pro přijímání dětí do naší MŠ (více informací na webu školy) 

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s odkladem školní 

docházky (nastoupí povinnou předškolní docházku) 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let 

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let 

4. Mladší děti pouze v případě volné kapacity 

 

 

Doplňující kritéria: 

1. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti ze spádového obvodu  

2. Přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce do MŠ a posuzovány žádosti podané 

v termínu zápisu, ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně 

3. Přednostně jsou přijímány děti, které již mají v mateřské škole sourozence 

4. Pokud rodiče nepřijatých dětí souhlasí, mohou být vedeny v pořadníku a osloveni během 

roku, při případném uvolnění místa 

 

 

O termínu schůzky rodičů nově přijatých Vás budeme včas informovat na webových stránkách 

školy. Předpokládaný termín bude v měsíci červnu 2021). 

 

 

Těšíme se na Vás 

 

Kolektiv mateřské školy 


