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Rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte do mateřské školy  
• K vyplnění je zapotřebí občanský průkaz pro ověření bydliště  a  rodný list dítěte 
• Žádost o přijetí vyplní rodiče  v  mateřské škole 
• Rodiče obdrží tiskopis pro vyjádření lékaře – pediatra / vyplněný vrátí pouze přijaté děti /. 
• Zápis ve dnech 3. 5. 2018 a 4. 5. 2018 je již pouze shromažďováním informací, protože 

doporučení od očního lékaře k ortoptickým a pleoptickým cvičením (vzhledem ke 
zrakovému handicapu), rodiče již odevzali předem v MŠ (nebo co nejdříve ještě 
odevzdají), případná další doporučení k docházce od jiných odborných lékařů také (nejde 
tedy o to, kdo dřív přijde) – nyní posoudí všechna doporučení k zařazení strabolog (tj. oční 
lékař  mateřské školy )a tyfloped z SPC.    

• Shromážděná data (mimo veškerou zdravotní dokumentaci) budou poskytnuta zřizovateli (se 
souhlasem rodičů), a po té bude rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

Vyjádření lékaře/pediatra  - budeme požadovat  pouze u přijatých dětí 

Lékař (pediatr dítěte) potvrdí na evidenčním listu (Evidenční list dostanete při zápisu):  
• zda je dítě zdrávo a zda může docházet do MŠ  
• jaká další smyslová/zdravotní omezení dítě má (mimo zrakovou diagnozu – tu podrobně 

zapíše strabolog dítěte) – tj. takové informace, které jsou důležité pro bezpečnost dítěte a 
jeho zapojení se do různých aktivit v mateřské škole  

• alergie (léky, potraviny….)  
• zda je dítě pravidelně očkováno  

Předem dodané doporučení očního lékaře dítěte k zařazení dítěte do MŠ  je  podmínkou 
k zápisu. Všechna doporučení pak posuzuje strabolog mateřské školy a tyfloped z  SPC.   
Výsledky zápisu: 

• Rodiče s výsledky zápisu budou seznámeni na informační tabuli v areálu mateřské školy a 
na ocniskolkakladno.cz prostřednictvím registračních čísel, která dostanou u zápisu 

• Nejpozději 2. 6. 2018 bude v mateřské škole k dispozici rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, 
které si vyzvednete osobně v MŠ  

• Rodičům bude rozhodnutí o přijetí vydáno po předložení vyplněného tiskopisu EL 
 (tj. Evidenčního listu) od lékaře, že dítě je zdrávo, podrobilo se pravidelným očkováním 
a může docházet do mateřské školy.   

• V rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád. 

V Kladně dne 2.3.2018                                                                                 Bc. Zdeňka Čambálová 
                                                                                                                             ředitelka školy

Informace k zápisu
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