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Zápis k předškolnímu vzdělávání v Sunny Canadian International School – Mateřské školy, s.r.o., 

Česko - anglickém programu MŠ s docházkou 

od školního roku 2020/2021 se uskuteční dne 6. května 2020  
 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. s účinností od září 2017, ukládá rodičům / zákonným 

zástupcům povinnost přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 děti,  

které v období 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku a děti starší. 

 

Od školního roku 2017/2018 v mateřské škole musí být zapsány všechny děti minimálně rok před plněním 

povinné školní docházky. 

 

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí: 

1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin 

denně. V předškolních třídách Česko-anglického programu probíhá bilingvní předškolní příprava, děti 

docházejí 5x týdně od 8:30 do 15:00 hodin.  

2. Ředitel nebo zástupkyně ředitele mateřské školy jsou oprávněny požadovat doložení důvodů 

nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 

do 3 dnů ode dne výzvy. Při omlouvání nepřítomnosti se bude postupovat dle Školního řádu, Česko – 

anglický program, Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. 

3. Neomluvená absence dítěte nesmí přesáhnout 2 týdny.  

4. Pokud se jedná o omluvu nepřítomnosti v době vedlejších prázdnin, bude postačovat pouhé 

oznámení nepřítomnosti, důvody doloženy být nemusejí. 

 

Informace k zápisu 

 

K předškolnímu vzdělávání v Česko - anglickém programu MŠ budou zapisovány všechny děti, které lze 

umístit do jednotlivých tříd dle jejich maximální kapacity.   

 

Mateřská škola Sunny Canadian přijímá děti i mimo uvedený datum zápisu, do naplnění kapacity 

jednotlivých tříd. 

 

Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Česko – anglickém programu Sunny Canadian International 

School – Mateřská škola, s.r.o., jsou stanovena kritéria uvedena v dokumentu „Kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2020/2021 - Česko-anglický program“.  

 
Vydávání žádostí: 

„ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v mateřské škole Sunny Canadian International 

School – Mateřská škola, s.r.o. (Česko-anglický program) od školního roku 2020/2021“ je volně ke stažení na 

webových stránkách školy v sekci Zápis dětí/Mateřská škola Anglický program.   
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Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR 

 

1. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možno podat pouze následujícími způsoby 

1.1. do datové schránky mateřské školy - rbh7fw9 

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

1.3. poštou 

1.4. osobním podáním po osobní domluvě (nejméně doporučený způsob) se zástupkyní ředitele pro MŠ 

Bc. Terezou Novotnou, MA (ms@sunnycanadian.cz; tel: 734 466 583) 

 

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Předané „Žádosti“ po uvedeném termínu zápisu do MŠ 

nebudou akceptovány. 

 

2. Kopii rodného listu dítěte přiložte k „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.  

 

3. Splnění povinnosti podrobení se stanovenému pravidelnému očkování zákonný zástupce doloží 

3.1. prohlášením, že dítě je řádně očkované (viz vzor prohlášení) 

3.2. doložením kopie celého očkovacího průkazu 

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na 

dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

4. Po přijetí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a potřebných výše uvedených dokumentů 

předepsaným způsobem, zákonný zástupce obdrží registrační číslo prostřednictvím e-mailové adresy. 

Registrační číslo bude vydáno pouze po přijetí všech předepsaných dokumentů. Registrační číslo 

následně slouží ke zveřejnění seznamu přijatých dětí do MŠ.  

 

 

 
Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy. 

 

Zápisy proběhnou v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném 

znění – v souladu s kritérii ředitelky školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřské školy, 

s.r.o., s docházkou od školního roku 2020/2021 (zveřejněných na webu školy a na vstupních dveřích mateřské školy Sunny Canadian International 

School – Mateřská škola, s.r.o.), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád. 

 

 Mgr. Ondřej Machů 

                                                                                                        ředitel pro MŠ, ZŠ a Gymnázium 
 

V Jesenici, Osnici dne 7. dubna 2020 
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