
     MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEPICE 

Řepice 173, 38601 Strakonice 

IČO: 01 915 886    Tel.: 724 358 384  E-mail: msrepice@seznam.cz 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

DO MŠ ŘEPICE  

pro školní rok 2022/2023 

 
Ředitelka MŠ stanovila termín zápisu na dny: 

3.5. - 5.5. 2022 od 14,30 - 17,00 hodin 
 
Zákonný zástupce do MŠ doručí: 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + příloha "Čestné prohlášení zákonného zástupce" 

• Rodný list dítěte (prostá kopie) 

• Evidenční list (EL) 

• Doloží řádné očkování dítěte (neplatí pro děti, které plní povinné předškolním vzdělávání a dosáhnou do 

31.8.2022 pěti let) - lze vyžádat u obvodního dětského lékaře, nebo potvrdit v evidenčním listu. 

• Případně kopie doporučení ze ŠPZ 

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby: 

• osobní podání ve škole ve vyhlášených dnech zápisu 

• do datové schránky školy: ID: h5sxubv 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem odeslat na email školy: msrepice@seznam.cz 

• poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Řepice, Řepice 173, 386 01 Strakonice 

Veškeré potřebné dokumenty si můžete stáhnout z webové stránky školy  www.msrepice.cz – záložka  

„PRO RODIČE – ZÁPIS“. 

 

V případě jakýchkoli dotazů a pro získání potřebných informací jsme k dispozici:  

 

mobil: 724 358 384   

emailové adrese: msrepice@seznam.cz 

 

 

Průběh přijímacího řízení: 

 
➢ Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č.500/2004 Sb., - správní řád ve znění pozdějších novel. 

➢ Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží (datovou schránkou, e-mailem, SMS, 

osobně, telefonicky), registrační číslo dítěte (nahrazuje jméno dítěte), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení. 

➢ Po ukončení přijetí žádostí tedy 6.5.2022 bude zahájeno správní řízení. 

➢ O přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od 

data 6.5. 2022.  

➢ V případě, že počet žádostí překročí počet volných míst, o přijetí / nepřijetí nerozhoduje datum podání žádosti, 

ale rozhodne ředitelka školy a jí stanovená kritéria pro přijímání dětí – zveřejněná na webových stránkách školy 

➢ Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn po ukončení správního řízení formou seznamu registračních čísel na 

vstupních dveřích Mateřské školy Řepice a na webových stránkách MŠ po dobu min. 15 dnů.  

Je důležité si zapamatovat registrační číslo!  

➢ Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení. (neobdržíte poštou)  

➢ Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude předáno osobně v MŠ, či zasláno poštou na doručenku. 

➢ Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ ke 

Krajskému úřadu Jihočeského kraje – odbor školství.  

 

 

 

V Řepici 4.4.2022        Jolana Tůmová-ředitelka školy  
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