
Zápis do MŠ Radvanice, okres Kutná Hora pro školní rok 2022/2023 

 

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A 

EVIDENČNÍCH LISTŮ, bude probíhat ve dnech:  

čtvrtek 5. 5. 2022 od 15.30 – 17.00 

Úterý 10. 5. 2022 od 15.30 – 17.00 

K zápisu přijďte i s Vaším dítětem, které bude MŠ navštěvovat. 

 

Doklady potřebné k zápisu:  

- rodný list dítěte  

- průkaz totožnosti zákonného zástupce 

- řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

- řádně vyplněný Evidenční list s potvrzením dětského lékaře s údaji o řádném očkování 

 

Cizí státní příslušníci: pas (jako doklad totožnosti může sloužit i vízum) a potvrzení 

dlouhodobého pobytu dítěte.  

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte je možné si vyzvednout 

přímo v den zápisu v MŠ nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek 
www.radvanicems.cz/pro-rodice/zapis/  

V případě, že nebudete mít Evidenční list vyplněný a potvrzený dětským pediatrem u 

zápisu, je možné ho donést (doručit) nejpozději do 16. 5. 2022.  

 

Pokud se k zápisu nedostavíte osobně a využijete pouze podání žádosti viz. níže, musí 

obsahovat: 

- Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – originál 

- Řádně vyplněný Evidenční list s potvrzením od dětského lékaře s údaji o řádném 

očkování – originál  

- Kopie rodného listu dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno) 

 

 

Podání žádosti proběhne v termínu od 5. 5. - 16. 5. 2022 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby: 

• Poštou na adresu: MŠ Radvanice, Radvanice 49, 285 06 Sázava – závazné je datum 

podacího razítka pošty. 

• E-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý 

email) na: Materska_skola_Radvanice@seznam.cz  

• Osobní podání: pondělí – pátek od 8.00 – 15.00 v termínu od 5. 5. – 16. 5. 2022 

http://www.radvanicems.cz/pro-rodice/zapis/
mailto:Materska_skola_Radvanice@seznam.cz


• Datovou schránkou, datová schránka musí být fyzické osoby 

Na adresu DS: hkekydt 

Pořadí podání „Žádosti o přijetí“ nijak neovlivňuje možnosti přijetí dítěte. 

Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí (§ 34, odst.1 ŠZ v platném 
znění). 
Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní 
vzdělávání povinné. 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle §36, odst. 3 a možnost nahlédnout do 

spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanoven na: pondělí 23. 5. 2022 

od 15 – 16 hod. 

Následně budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu, popř. telefonicky k převzetí 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ (uvádějte, prosím, aktuální emaily a telefony). 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným 
zástupcům Českou poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti 
o přijetí. 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu 
na webových stránkách mateřské školy www.radvanicems.cz, obce Úžice www.obecuzice.cz, 
obce Staňkovice – www.stankovice.com a na vývěskách přibližně 27. května 2022. 
Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly, která jim byla 
přidělena při podání Žádosti. 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte: 

Tel: 327 321 303, Mobil: 775 986 036 

http://www.radvanicems.cz/
http://www.obecuzice.cz/
http://www.stankovice.com/

