
 

     Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  

Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek 

tel.: 558433525, e-mail: ruzovka@ruzovka.eu 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Zápis je určen dětem:  

➢ s narušenou komunikační schopnosti (vadami řeči) 

➢ souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra  

a jinými vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. 

 

Termín zápisu 

Zápis proběhne v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o předškolním 

vzdělávání a správní řád). 

 

Zápis proběhne v období od 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

➢ elektronicky – do datové schránky (mqyfcsy) školy, nutný elektronický podpis! 

➢ e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – kontakt: ruzovka@ruzovka.eu 

➢ poštou – doporučeným dopisem, nejdříve 2. 5. 2021 a nejpozději 16. 5. 2021 

adresa: SŠ, ZŠ a MŠ, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, sídlo: Pionýrů 2352,  

738 01 Frýdek-Místek 

➢ osobním podáním ve škole – po předchozí telefonické domluvě (tel. 734 285 592  

nebo 774 433 525), za dodržení platných mimořádných protiepidemických opatření 

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce. 

Jako přílohu žádosti je nutno přiložit: 

➢ kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové  

podobě 

➢ doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků ve škole zřízené podle 

§ 16 ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

➢ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný zápisní lístek 

➢ potvrzení o řádném očkování (příloha k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) 

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

doložit 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, tzn. děti, které  

do 31. 8. 2021 dovrší 5 let věku. 

➢ zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů 

apod.) 

Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, na základě, kterého Vám bude zpětně  

sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato. 



 
 
 

Kritéria pro přijímání dětí 

K předškolní docházce budou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě  

doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

 

Jak se dozvíme o rozhodnutí? 

Po přijetí žádosti bude zákonnému zástupci oznámeno evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů  

pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole – vývěska školy před hlavním vchodem 

do MŠ, branka u vchodu do mateřské školy z ulice Malý Koloredov a na webových stránkách školy –  

www.ruzovka.eu 

 

Formuláře k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách školy a po telefonické domluvě  

na sekretariátě školy, tel: 774 433 525, 734 285 592 

V případě nejasností o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Jitku Vachtarčíkovou,   

zástupce ředitele – tel. 734 285 592 nebo email: zastupcers@ruzovka.eu 

 

 

 

 

 

 

 


