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Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je stanoveno  

ve dnech 9. a 10. května 2022. 

 

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené 1.9.2016 – 31.8.2017. 

Konec zápisů 10.5.2022 v 15:00 hod. 

 

Způsoby podání žádosti: 

1. Osobní podání  

2. Vhozením do poštovní schránky mateřské školy v ulici Chelčického 1299 

v zalepené obálce s výrazným nápisem „Zápis“ – UPŘEDNOSTŇUJEME 

3. Do datové schránky školy (naše ID datové schránky – 25knzp8) 

4. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail), zaslat 

na adresu: reditelka@mspohadkakolin.cz 

5. Poštou – obyčejné psaní (adresa: Mateřská škola Pohádka Kolín V., Chelčického 

1299, 280 02 Kolín V.) 

 

Dokumenty: 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.  

2. Evidenční list.  

3. Prohlášení zákonných zástupců 

4. Kopie rodného listu  

5. U dětí, které nejsou uvedeny na seznamech školských obvodů poskytnutých 

zřizovatelem (nemají trvalý pobyt v Kolíně), musí zákonný zástupce doložit 

oprávnění k pobytu nájemní smlouvou. 

 

Rozhodnutí: 

O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního 

řízení 

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – 

vyvěšený seznam na vývěsce školy. 

- na webových stránkách školy www.mspohadkakolin.cz 

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je 

stanoven na dobu nejdéle od 10.6.2022. 

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. 

Pro tyto účely bude mít Vaše žádost registrační číslo, které vám bude sděleno na vámi 

uvedený e-mail. 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.  
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Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pohádka Kolín V., 

Chelčického 1299 

 

Děti budou přijímány v tomto pořadí: 

1. Děti a cizinci, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let 

(povinné předškolní vzdělávání), děti s odloženou školní docházkou ze spádové 

oblasti v příslušném školském obvodu Mateřské školy Pohádka Kolín V., Chelčického 

1299. Obvody stanovilo Město Kolín Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017 (viz. 

příloha). 

 

2. Děti s místem trvalého pobytu v Kolíně (cizinci s místem pobytu)*, postupně od 

nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity. 

 

*Místo pobytu lze doložit užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště 

dítěte – výpis z katastru, nájemní smlouva či jiný doklad potvrzující skutečnost, že na uváděné 

adrese bydlí. 

 

 

 

V Kolíně 14.3.2022      Bc. et Bc. Tereza Hubená, DiS. 

                Ředitelka 

 

 

 


