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Zápis k předškolnímu vzdělávání  
Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., - Český program  

Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice s docházkou od školního roku 2022/2023  

se uskuteční 10. května 2022 
 

Informace k zápisu 

K předškolnímu vzdělávání v Českém programu MŠ budou zapisovány děti s trvalým pobytem 

přijímaného dítěte a zákonného zástupce ve spádové oblasti dané obecně závaznou vyhláškou 

města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017. Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v Českém 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 2022/2023“.  

 

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 2022/2023 děti, které 

v období    1. 9. 2022 - 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku a děti starší. 

 

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 2022/2023 (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.  

 

Nahlédnutí do spisu 

Ředitelka Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o. dává možnost účastníkům ve 

věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání do MŠ dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., 

Správní řád, nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí dne 26. května od 10.00 do 12.00 hodin 

v kanceláři ředitelky Sunny Canadian International School – Mateřská škola s.r.o., Straková 522, 252 

42 Jesenice Osnice. V případě, že Vám zvolený termín nevyhovuje, kontaktujte prosím recepci 

mateřské školy. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední 

osoby průkaz totožnosti. 
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Přihláška k zápisu  

Ve dnech 2. – 10. 5. 2022 bude probíhat elektronický zápis do mateřské školy - viz Přihláška k zápisu. 

Po jejím vyplnění Vám na uvedenou emailovou adresu budou zaslány podrobné instrukce k zápisu 

spolu s registračním číslem přihlášky (tedy potvrzením o jejím přijetí).  

 

Žádost o přijetí 

Po vyplnění přihlášky si stáhnete „Žádost o přijetí“. Doplněnou žádost spolu s níže uvedenými 

dokumenty doručte na adresu mateřské školy. Žádosti spolu s přílohami k žádosti o přijetí jsou 

přijímány: 

- Osobně v sídle MŠ, dne 10. května 2022 v čase od 8:00 do 12:00  

- Poštou na adresu mateřské školy  

- Zasláním do datové schránky mateřské školy: rbh7fw9 

- Emailem s uznávaným elektronickým podpisem 

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, než je výše uvedeno, je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Předané „Žádosti o přijetí“ 

po uvedeném termínu zápisu do MŠ nebudou akceptovány. 

 

Dokumenty k zápisu 
 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podepsanou oběma zákonnými zástupci 

dítěte) 

2. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a trvalého bydliště dítěte a zákonného 

zástupce 

3. Kopii rodného listu dítěte 

4. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (druhá strana Žádosti o přijetí) 

5. Kopie očkovacího průkazu dítěte 

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

předepsaným způsobem, obdrží zákonný zástupce registrační číslo. Registrační číslo bude vydáno 

pouze po přijetí všech předepsaných dokumentů. Registrační číslo následně slouží ke zveřejnění 

seznamu přijatých dětí do MŠ.  

 

 

 

 

  Mgr. Alena Kosová 
  ředitelka MŠ  
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