
Mateřská škola Kaštánek Rantířov, příspěvková organizace,  

Rantířov 67, Vyskytná nad Jihlavou 588 41, IČ 75022974 

 

Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění, 

ředitelka ustanovuje po dohodě se zřizovatelem na den 

9. května 2022 od 15:00 do 17:00 hod. 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním 

roce 2022/2023: 

• Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 2 do 6 let (školský 

zákon). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

• Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. 

• Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let mají povinnost plnit předškolní 

vzdělávání. 

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný 

zástupce: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře, prohlášení, 

originál rodného listu dítěte, občanský průkaz žadatele (doklad k doložení trvalého pobytu, 

cizinci a rezidenti – doklad o pobytu v ČR). 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře a prohlášení si 

rodiče můžou vyzvednout před zápisem v mateřské škole Kaštánek, nebo si je stáhnout 

z webových stránek www.ms-kastanek.cz 

Zákonný zástupce v žádosti o přijetí dítěte navrhne délku docházky dítěte. 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo 

uschovat – výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.  

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením §183, odst. 2 

školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejném místě v mateřské škole a na webových 

stránkách www-ms-kastanek.cz. do 31.5.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Kaštánek Rantířov, příspěvková organizace,  

Rantířov 67, Vyskytná nad Jihlavou 588 41, IČ 75022974 

 

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí podle §165 odst. 2 písm. b) k předškolnímu vzdělávání 

stanovila ředitelka mateřské školy ve smyslu §34 odst. 2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů následující: 

 

1. Děti narozené do 31.8.2017, které budou přijímány k povinné předškolní docházce 

s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Kaštánek, Rantířov, 

příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad Jihlavou. 

2. Děti narozené do 31.8.2018 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou. 

3. Děti narozené do 31.8.2019 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou. 

4. Děti narozené do 31.8.2020 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou. 

5. Děti narozené do 31.8.2017, které budou přijímány k povinné předškolní docházce 

s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy Kaštánek, Rantířov, 

příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad Jihlavou. 

6. Děti narozené do 31.8.2018 s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou, které mají sourozence navštěvující naši mateřskou školu. 

7. Děti narozené do 31.8.2019 s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou, které mají sourozence navštěvující naši mateřskou školu. 

8. Děti narozené do 31.8.2020 s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské 

školy Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad 

Jihlavou, které mají sourozence navštěvující naši mateřskou školu. 

9. Ostatní děti podle věku s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy 

Kaštánek, Rantířov, příspěvková organizace, Rantířov 67, Vyskytná nad Jihlavou. 

 

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. Děti budou přijímány 

postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1 poté dle 

kritéria 2, atd). V případě shodného data narození rozhodne o pořadí los. 

      Ředitelka mateřské školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným   

      zvláštního zřetele. 

 

 

V Rantířově dne 4.4.2022 

Bc. Lucie Plchová Sikorová 

ředitelka mateřské školy 


