
Zápis do mateřských škol 
 

Základní informace k životní situaci: 

 

Zápis do mateřských škol probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zápisy probíhají ve všech mateřských školách v Kralupech nad Vltavou v předem určené dny.  

 

Informace o zápisu jsou uveřejněny na webových stránkách města, v Kralupském Zpravodaji, 

ve všech mateřských školách, kterých se zápis týká. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat: 

 

Zákonný zástupce dítěte. 

 

Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace: 

 

Osobní návštěva mateřské školy v den zápisu. 

 

V průběhu roku řeší přijetí do mateřské školy ředitel/ka příslušné mateřské školy. 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel/ka příslušné mateřské školy. 

 

O odvolání proti rozhodnutí ředitel/ky mateřské školy rozhoduje Krajský úřad středočeského 

kraje se sídlem v Praze. 

 

Právní úprava, podle které se postupuje: 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších právních 

předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů 

 

Další informace: 
 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let.  

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 

dále stanoveno jinak. 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. U ostatních dětí je školní docházka 

zpoplatněna.  

 

 


