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Informace o přijímacím řízení do Mateřské školy,  

Jaselská 354, Teplice 
 

1. Organizace zápisu 
1.1 Termín zápisu 

Ředitelka Mateřské školy Jaselská 354, Teplice vyhlašuje (po projednání se zřizovatelem) Zápis do 

mateřské školy pro školní rok 2023/2024 v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 

v termínu 

2. května 2023. 

Ve spolupráci se zřizovatelem připravujeme elektronický zápis, o kterém budeme ještě podrobně 

informovat v měsíci dubnu. 

 

1.2 Místo zápisu:  

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného 

očkování si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ (www.msjaselska.cz - úřední deska). Pokud 

nemáte možnost si formulář žádosti vytisknout, můžete si jej vyzvednout přímo v MŠ.   

Pro podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy upřednostněte, 

pokud je to možné: 

- osobně v úterý 2. 5. 2023 do ředitelny mateřské školy: 

                                          od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin 
- datovou schránkou – jjxxdiu 

- e-mailem s elektronickým podpisem – msjaselska1@gmail.com 

- poštou – Mateřská škola Jaselská 354, Teplice, Jaselská 354, 415 03 Teplice. 

 

1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

- rodný list dítěte (stačí přiložit prostou kopii) 
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami) 
- doklad řádného očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře: podmínkou přijetí 

dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 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. 
 

1.4 Povinné předškolní vzdělávání 
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku (tj. k 31. 8. 2023) je předškolní vzdělávání 
povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

 

2. Průběh zápisu 
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.  
Žádost je možné podat výše uvedenými způsoby v bodě 1.2. 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce náležitosti uvedené v 

§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou: 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

- datum narození, 
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- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu     

  dítěte), 

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, 

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Doplňující informace: 

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, 

- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

3. Přidělení registračního čísla a oznámení o možnosti nahlížet do spisu 
Ředitelka přidělí registrační číslo žádosti, které zašle na emailovou adresu uvedenou zákonným 
zástupcem. (V případě, že Vám registrační číslo nepřijde na Vámi uvedený email do druhého 
pracovního dne od podání žádosti kontaktujte neprodleně ředitelku školy (tel. č. 417 530 439, mobil 
724082558). 
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. V souladu s § 183 odst. 2 zákona  
č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, 
ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce mateřské školy a na 
webových stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn na vývěsce před MŠ a na webových 
stránkách MŠ (www.msjaselska.cz) nejméně po dobu 15 dnů. 
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 
 

22. 5. 2023 v 9.00 hod. 
 
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho 
vydání. 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno písemně 
na uvedenou adresu nebo bude možno si jej osobně vyzvednout dne 22. 5. 2022 v době od 8.00 do 
15.00 hod. v kanceláři ředitelky školy. 
V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás 
upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před 
vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky 
mateřské školy dne: 

15. 5. 2023 od 8,00 – 10,00 hod. 
 
Účastník řízení nebo zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. 
 
  
 
 
V Teplicích dne 21. 3. 2023                                                                    Iva Kohoutková 
                                                                                                              ředitelka mateřské školy 
 

 

http://www.msjaselska.cz/

