
Základní škola a Mateřská škola Ševětín 

Školská 189, 373 63 Ševětín 
IČO: 750 00 202                                 tel: 721 414 218, 731 909 254 

 

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠEVĚTÍN pro rok 2021 - 2022 

4. května 2021 od 12:00 do 14:30 

5. května 2021 od 10:00 do 12:00 

Pokud v těchto termínech není možné žádost doručit, kontaktujte nás: 721 414 218 a 
domluvíme se na jiném způsobu nebo termínu předání. Žádost je potřeba doručit 
nejpozději do 16. května 2021. 
 

Zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2021 dovrší 5 let věku. (pokud již nejsou 

v MŠ) 

Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před 
nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k 
předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. 
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 
34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (oznámení individuální vzdělávání MŠ tiskopis pro 

rodiče.docx) předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.  
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku 
je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

 
1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ a MŠ Ševětín: 2zzpn6d),  
2. e-mailem: zssevetin@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 
prostý email!),  
3. poštou: ZŠ a MŠ Ševětín, Školská 189, 373 63 Ševětín,  
4. osobní podání – datum a čas viz. výše  
 
V případě dotazu volejte na: 731 909 254, 721 414 218 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Dokumenty k přijímacímu řízení:  

• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání.docx 
• kopie rodného listu dítěte 

• doložení řádného očkování dítěte  vyjadreni-det.-lekare.docx 

• evidenční list dítěte  evidencni-list-ms 2020.doc 

 

V Ševětíně 9.3.2021                                                      

Mgr. Jana Schnelzerová 

https://ms-sevetin.estranky.cz/file/87/oznameni-individualni-vzdelavani-ms-tiskopis-pro-rodice.docx
https://ms-sevetin.estranky.cz/file/87/oznameni-individualni-vzdelavani-ms-tiskopis-pro-rodice.docx
https://ms-sevetin.estranky.cz/file/41/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani.docx
https://ms-sevetin.estranky.cz/file/41/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani.docx
https://ms-sevetin.estranky.cz/file/21/vyjadreni-det.-lekare.docx
https://ms-sevetin.estranky.cz/file/56/evidencni-list-ms-2020.doc
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