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Zápis do mateřské školy Rodkovského 2a, Blansko 

 pro školní rok 2021/2022  

proběhne v termínu 3. 5. – 14. 5. 2021  

bezkontaktní formou bez účasti dětí a rodičů ve školce 

 

 

Informace k zápisu do mateřské školy 2021/2022 

 

 Potřebné formuláře naleznete ke stažení na našem webovém prohlížeči 

www.msrodkovskeho.cz společně s dalšími informacemi o naší mateřské škole 

 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v listinné podobě si lze vyzvednout 

také ve spojovací chodbě na budově MŠ Rodkovského 2a, u třídy Sluníčka, kde 

budou pro Vás připraveny slohy s potřebnými formuláři, které jsou nutné  

vyplnit k úspěšnému přijetí Vašeho dítěte.   

Přihlášky/formuláře možno vyzvednout v době provozu 6.00 -16.30 hodin. 
 

 Mateřská škola Rodkovského, Blansko se skládá ze dvou budov, které mají 

jednotnou přihlášku, proto nemusíte chodit do budovy MŠ Rodkovského 2b. 

 

 Veškeré papíry potřebné k zapsání dítěte do mateřské školy vložte do obálky  

a napište na obálku Zápis do mateřské školy 2021/2022 

 

 Prosíme Vás, o vyplnění formulářů hůlkovým písmem, aby nedošlo  

k chybnému zaslání registračního čísla, pod kterým bude dítě přijato/nepřijato 

 

 Na školní rok 2021/ 2022 předpokládáme, že budeme přijímat 40 dětí. 

 

 Školné na naší škole od 1. 9. 2021 bude činit 500 Kč 

 

 

Akceptovatelné formy doručení o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

 Elektronicky do datové schránky školy FETKNIU. 

(nepostačuje bez elektronického podpisu) 

 Elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem: 

ms_rodkovskeho@blansko.cz  (nepostačuje bez elektronického podpisu). 

 V listinné podobě poštou. 

 V listinné podobě, fyzickým doručením do speciální schránky na budově  

Rodkovského 2a: přihlášky vhazujte do označeného boxu u třídy Sluníčka 

(únikové schodiště). Tento způsob doručení preferujeme. 

 

http://www.msrodkovskeho.cz/
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Přednostně do naší školy budou přijímány děti ze spádového obvodu. Všechna ředitelství 

mateřských škol v Blansku obdrží od městského úřadu seznamy dětí, které mají dle evidence 

matričního úřadu nahlášený trvalý pobyt v jejich školském obvodu. Může se stát, že dítě 

v seznamu nebude z důvodu změny trvalého bydliště.  

Prosíme tedy rodiče, kteří si měnili trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně 

trvalého bydliště na matričním úřadu. Cizí státní příslušníci doloží k žádosti kopii o povolení 

k pobytu. 

 

Po obdržení přihlášky k předškolnímu vzdělávání, vám bude elektronicky zasláno registrační 

číslo, pod kterým bude probíhat řízení o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vašeho 

dítěte.  

 

Děti, které od 1.9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání, musí doložit k žádosti 

také potvrzení praktického lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví, popřípadě o tom, že dítě je proti nákaze imunní, nebo 

se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  

Děti, které dovršily ke dni 31.8. 2021 pátý rok věku, očkování nedokládají. 

 

O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka školy Mgr. Jana Mašátová podle stanovených kriterií 

a za podmínek stanovených §34 školského zákona a při přijímacím řízení postupuje ve 

správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b)školského zákona.  

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno dne 31. 5. 2021 v 8:00 zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů pod registračním číslem. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 

a na vývěskách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

 

Pokud potřebujete zodpovědět některé informace nebo máte nějaké otázky, na které jste nenašli 

odpověď na stránkách naší mateřské školy, rádi Vám poskytneme doplňující informace. 

 

Telefon: 516 413 465 

Email: ms_rodkovskeho@blansko.cz 

Prosíme Vás, volejte v době: 10.00 – 11.00 hod. 

                                               12.00 – 14.00 hod. 

Jde nám o nenarušování vzdělávací činnosti dětí.  

Děkujeme Vám za ochotu a vstřícnost. 

ředitelka  Jana Mašátová 

 

 


