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INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
 

Na základě vydaného opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 

onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat následovně: 

 

•  v období od 2. května 2021 do 16. května 2021 

• buď bez přítomnosti dětí i rodičů 

• a nebo individuálně na základě domluveného termínu s ředitelkou MŠ 

s dodržením platných epidemiologických opatření (domluva termínu na        

tel: 773 259 404, nebo email: info@msrisuty.cz) 

 

Možnosti podání přihlášky:  

 

1. do datové schránky školy (datová schránka MŠ Řisuty: fs5j563) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

3. poštou (adresa: MŠ Řisuty okres Kladno, Řisuty 84, 273 78) – rozhodující je 

datum podání na poštu 

4. vložením potřebných dokumentů do schránky na hnědých vstupních dveřích při 

vstupu do budovy MŠ  

 

5. osobně na základě domluveného termínu 
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Náležitosti přihlášky:  

• „Žádost o přijetí“ dítěte k předškolnímu vzděláván, (viz příloha) – 

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT KONTAKTY (email, TEL) – budu Vás 

informovat, že se mi do rukou Vaše přihlášky dostaly. 

• prostá kopie „rodného listu“ dítěte, 

• doložení řádného očkování dítěte – „potvrzením od dětského praktického 

lékaře“ (formulář na evidenčním listu – viz příloha) 

(Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 

povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) 

• vyplněný „evidenční list“ (viz příloha) 

 

V případě, že během zápisu bude více žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

než bude možné v rámci kapacity MŠ přijmout, budou uplatněna následující 

kritéria: 

 

• Přednostně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní 

           docházkou, kteří mají trvalé bydliště v obci Řisuty. 

 

 

• Následně budou přijati předškoláci a děti s odloženou školní 

docházkou, kteří mají trvalé bydliště v obci Malíkovice. 

 

• Dále pak děti s trvalým bydlištěm v obci Řisuty starší 3let (věk se počítá do 

31.8.2021). 

 

• Jako další budou přijímány děti starší 3 let s trvalým bydlištěm mimo 

obec Řisuty. 
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• Ostatní přihlášení. 

 

Mateřská škola Řisuty je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Pro školní rok 2021/2022 je 

možno přijmout maximálně 11 dětí. (Počet bude ještě upřesněn po rozhodnutích o 

odkladu povinné školní docházky u některých předškoláků.) 

 

Pro jakékoliv dotazy:  

Telefonicky 773 259 404 nebo emailem: info@msrisuty.cz. 

Mgr.Barbora Tvrdíková – ředitelka MŠ 

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ: 

 
• odloučení od maminky, tatínka 

• znát své jméno a příjmení 

• umět si říct, co chce nebo potřebuje 

• spolupracovat při oblékání a svlékání 

• vysmrkat se a používat kapesník 

• držet lžíci a umět se najíst 

• při jídle sedět u stolu 

• umět pít z hrnečku a skleničky 

• používat toaletu (bez plen, bez nočníku) 

• umět si umýt ruce mýdlem, utřít se 

• ujít kratší vzdálenost při pobytu venku 

 

 

 

mailto:info@msrisuty.cz


EVIDENČNí LIST PRO DíTĚ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE .

Jméno a příjmení dítěte: .

Adresa: PSČ: .

Místo narození:

Datum narození: cr=I I I I I Rodné číslo: O=CI I I I I Stát. obč.: .

Kód zdravotní pojišťovny: [[IJ Mateřský jazyk: .

v« "-.,-,"---~ 't'Z~~~,*~:mr~--w ~=v ~w i'~ ~m~

Matka: Otec:

Jméno a příjmení: .

Adresa: .

Telefon: .

Zaměstnavatel." .
(adresa, telefon)

_________ .:,m~'fw::,'t,"Wdt:-.,% t"~~~~'%t:~~"ii-"%m?dt<mm-;,~#f;&%'i%0i;;;f.i!,~

Adresa a telefon při náhlém onemocnění: .

*) jedná se o nepovinný údaj na základě dohody s rodiči.

SEVT 491792 1107 36/2007



Vyjádření lékaře
,;

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a) b) c) d)

a) zdravotní

b) tělesné

c) smyslové

d) jiné

Jiná závažná sdělení o dítěti:

Alergie: .

3. Dítě je řádně očkováno .

4. Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě

v dne .
razítko a podpis lékaře*) J

Odklad školní docházky na rok . ze dne: .

čj.: .- iI:i1 - lil!

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat: .

~

U rozvedených rodičů:

č. rozsudku . ze dne: .

dítě svěřeno do péče: .

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: .

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě
a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.

V dne: . Podpisy obou rodičů:

*) V případě, že přihláška dítěte do mateřské školy neobsahuje potvrzení lékaře
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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………… 

Kontakt (TEL, email): ……………………………………………………………… 

žádám o přijetí dítěte: 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………….. 

Datum narození dítěte:………………………………………………………………. 

Trvalé bydliště dítěte:……………………………………………………………….. 

K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řisuty okres Kladno od školního roku 

2021/2022.         

Registrační číslo, pod kterým bude podána veřejně informace o přijetí či nepřijetí 

(vyplňuje MŠ): ………… 

• Bereme na vědomí, že v souladu s § 36 odts. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, máme jako 

zákonní zástupci svého dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k 

předškolnímu vzdělávání v MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Bereme na vědomí, že seznámit se 

s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možné v budově školy po celou dobu řízení po 

telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel.: 773 259 404). 

• Bereme na vědomí, že MŠ zpracovává osobní údaje dětí jako svou právní povinnost (§ 28 zákona č. 

561/2004 Sb.). Souhlasíme se zpracováním osobních a citlivých údajů dle zákona č. 101/2004 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Řisutech dne ……………                            ………………………………….. 

                                                                             Podpis zákonného zástupce: 


		2021-04-06T21:55:09+0200
	Mgr. Barbora Tvrdíková




