
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (ZÁPIS) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUŘÁTKO 
se koná 3. května 2021 bezkontaktní formou 

 
Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání dítěte věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je mateřská škola. 
Podání učiníte u ředitelky školy. 
 
Účastníkem správního řízení, žadatelem o přijetí do mateřské školy, je dítě, na které se 
vztahuje rozhodnutí ředitelky.  Nezletilé dítě není procesně způsobilé, proto je ve správním 
řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení 
mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. 
 
Je třeba doručit ředitelce Mateřské školy Kuřátko (předem elektronicky odeslanou), 
vytištěnou, žadatelem podepsanou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte do mateřské 
školy. Dále je třeba doručit kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který podává 
(podepsal) žádost o přijetí a kopii rodného listu dítěte. Případně je třeba doložit kopii dokladu 
o odkladu školní docházky nebo kopii zprávy z pedagogicko-psychologické poradny. 
 
Vzhledem k mimořádným okolnostem konání přijímacího řízení v tomto roce se za den podání 
žádosti považuje 3. květen 2021 a tímto dnem je zahájeno správní řízení, které končí dnem, 
kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci. 
  
Co musíte předem udělat: 

1. vyplňte v elektronickém systému https://skolky.ricany.cz/ žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání 

2. vyplněnou žádost odešlete 
3. vytiskněte žádost  
4. žádost dejte potvrdit lékařem, že je dítě řádně očkováno 
5. žádost podepíše jeden zákonný zástupce dítěte, který žádost podává 

 
Vložte do obálky: 

1. vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí - originál 
2. kopii rodného listu dítěte  
3. kopii občanského průkazu, zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost 

o přijetí 
 

Případně vložte: 
- kopii dokladu o odkladu školní docházky 
- zprávu z pedagogicko-psychologické poradny 

 
Obálku zalepte a napište na ní: 
K rukám ředitelky školy  
Hana Koubková 
Mateřská škola Kuřátko 
Rooseveltova 3 
Říčany, Kuří 251 01 
 

https://skolky.ricany.cz/


Způsob doručení žádosti: 
 

1. Obálku s dokumenty vhodíte do schránky mateřské školy umístěné u vchodu do školy. 
Posledním dnem vhození do schránky školy je 3. 5. 2021 do 17.00 hodin.  

 
nebo 

 
2. Obálku s dokumenty zašlete službou Česká pošta s.p., a to nejlépe tak, aby dokumenty 

byly doručeny do mateřské školy nejpozději v den zápisu, tj. 3. 5. 2021.  
Rozhodující je den odeslání žádosti. Posledním možným dnem odeslání je tak pondělí 
3. 5. 2021. 

 
Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné 
a které má trvalý pobyt v Říčanech nebo jeho osadních částech (Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, 
Voděrádky), žádá o přijetí dítěte v jiné než spádové mateřské škole, to je Čtyřlístek, Kuřátko, 
Srdíčko, U Slunečních hodin a Zahrádka, je povinen informovat o této skutečnosti Odbor 
školství a kultury městského úřadu Říčany. 
Kontaktní osoba: Bc. Petra Němečková,  petra.nemeckova@ricany.cz 
Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek 
s možností pokuty do výše 5 000,- Kč. 
  
Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy o přijetí, nebo nepřijetí má zákonný zástupce, 
jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte. A to dne 10. 5. 2021 od 10.00 do 11.00 
hodin u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy. 
 
Výsledky přijímacího řízení  
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod 
registračními čísly, a to dne 10. 5. 2021 od 12.00 hodin na veřejně přístupném místě 
v mateřské škole a webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po 
dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. O přijetí, nebo 
nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, 
uloženého v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému 
zástupci doručováno (bude následně předáno). Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné 
podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s.p.  
 
Zápisový lístek 
Pokud bude Vaše dítě přijato do mateřské školy Kuřátko a Vy se rozhodnete, že Vaše dítě do 
školy 1. 9. 2021 nastoupí, musíte tuto skutečnost potvrdit předáním vyplněného 
a podepsaného zápisového lístku ředitelce školy.  
Vyplněný a podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky v mateřské škole 
Kuřátko do 14. 5. 2021 do 17.00 hodin. 
Pokud zápisový lístek neodevzdáte, má se za to, že jste se vzdali místa v dané mateřské škole 
a místo může být nabídnuto jinému zájemci o přijetí. 
 
Volná kapacita mateřské školy pro možný počet přijímaných dětí od 1. 9. 2021:  9 míst 

mailto:petra.nemeckova@ricany.cz

