
         Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, 
příspěvková organizace

Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 
    s ohledem na současnou situaci, která souvisí s nemocí Covid-19, jsme upravili organizaci 
zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  Žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 2.5. do 16.5.2021 také jinými způsoby,
než osobním podáním žádosti. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 
1.9.2015 do 31.8.2016.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + povinnou přílohu potvrzení lékaře o 
povinném očkování dítěte můžete podat těmito způsoby:

• do datové schránky (7hgvtfp)
• e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@zsvisnova.cz   (nelze poslat 
prostý email)
• poštou na adresu ZŠ a MŠ Višňová, Višňová 173, 464 01 Frýdlant
• osobně v místě konání zápisu v pátek 14.5.2021 od  15.00. do 18.00 hodin (pro 
osobní  podání mě kontaktujte na tel: 725 554 521 nebo na email: skola@zsvisnova.cz
– domluvíme si čas předání, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školky.
Požádám o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. 

            Zápis se uskuteční v budově mateřské školy (Višňová 159).

Poznámka:
• K osobnímu podání přinesete: rodný list dítěte (stačí prostá kopie bez ověření), ob-
čanský průkaz zákonného zástupce a již vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře o 
povinném očkování (druhá strana žádosti).
• Pokud budete žádost s potvrzením od lékaře o povinném očkování dítěte podávat ji-
ným způsobem než osobně (poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým 
podpisem), tak rodný list dítěte připojíte jako prostou kopii. Místo trvalého pobytu 
ověřím v evidenci obyvatel na OÚ Višňová a Černousy.

V případě, že při podání žádosti o přijetí dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný 
zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např.: rozhodnutím soudu).
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Formulář žádosti o přijetí a vyjádření lékaře o povinném očkování dítěte jsou ke sta-
žení na stránkách školy zsvisnova.cz (hned na úvodní straně). Nebo v sekci MŠ-doku-
menty- Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 
Tiskopis lze také vyzvednout osobně v budově mateřské školy Višňová 159 vždy od 
7.00-15.00 hod. 

Nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení přijímání žádostí obdrží všichni zá-
konní zástupci, kteří podali žádost o přijetí, přidělené registrační číslo. Pod tímto 
číslem bude jejich dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.  Způsob doru-
čení přiděleného čísla bude odpovídat způsobu, kterým byla zákonným zástupcem dí-
těte podána žádost o přijetí. 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, 
má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům roz-
hodnutí v pátek 21.května 13.00 do 15.00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěv-
ková organizace, Višňová 173, 464 01 Frýdlant. Po tomto termínu ředitelka školy roz-
hodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

• ředitelka školy vyvěsí do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání na webovým stránkách školy (zsvisnova.cz) a na úřední desce školy se-
znam přijatým/nepřijatých uchazečů pod přidělených registračním číslem. Se-
znam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

• Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 
Ředitelka školy musí nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydat stejnopis 
rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tento stejnopis bude 
doručen poštou obálkou s doručenkou. 

• Na žádost zákonného zástupce vydá škola také stejnopis rozhodnutí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

• O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje. 

   V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Mgr. Adélu Paříkovou (tel.:725 554
521, e-mail:a.parikova@zsvisnova.cz)

Ve Višňové 30.března 2021                       Mgr. Adéla Paříková 
                                                                       (ředitelka školy)
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