
 

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Č.j.: 02/2021 

 
Ředitelka školy rozhodla v souladu s §183, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Šiškova 2 níže 
uvedeným uchazečům. 
 
Zveřejněním seznamu registračních čísel se „Rozhodnutí o přijetí“ považují za oznámená. 
Seznam musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné 
podobě doručováno, lze si jej osobně vyzvednout v ředitelně MŠ. 
  

PŘIJATÉ DĚTI – SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL 
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číslo 

 
přijetí 

1 ano 28 ano 57 ano 84 ano 

2 ano 29 ano 59 ano 85 ano 

3 ano 30 ano 60 ano 88 ano 

5 ano 32 ano 63 ano 89 ano 

6 ano 33 ano 64 ano 90 ano 

7 ano 34 ano 65 ano 93 ano 

8 ano 39 ano 67 ano 94 ano 

9 ano 41 ano 68 ano 95 ano 

10 ano 43 ano 69 ano 97 ano 

11 ano 44 ano 70 ano 98 ano 

12 ano 46 ano 71 ano 99 ano 

13 ano 47 ano 73 ano 100 ano 

14 ano 48 ano 74 ano 102 ano 

16 ano 49 ano 75 ano 103 ano 

17 ano 50 ano 76 ano 106 ano 

18 ano 51 ano 77 ano 107 ano 

23 ano 52 ano 78 ano 108 ano 

25 ano 53 ano 79 ano 110 ano 

26 ano 54 ano 80 ano 111 ano 

27 ano 55 ano 83 ano 112 ano 

 
Pokud nemáte zájem o umístění Vašeho dítěte v naší MŠ, neprodleně tuto skutečnost 
nahlaste ředitelce školy. Bude s Vámi sepsáno řádné ukončení přijetí Vašeho dítěte. 



O uvolněném místě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod 
čarou a místo mu bude nabídnuto. 
 
Celkem bylo k zápisu přijato 112 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 
Přijato to bylo 80 dětí dle volné kapacity školy pro příští školní rok 2021/2022. 
 
O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. 
V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné 
rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona 
č. 561/2004 Sb. bude přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném 
místě - na dveřích ředitelny, a na webových stránkách školy. V seznamu nemohou být 
uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Seznam přijatých dětí byl 
vyvěšen 26.5.2021. 
  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáváno, ani doručováno, 
lze telefonicky požádat o jeho vydání ředitelku školy. 
  
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout v ředitelně školy 
ve čtvrtek 27. května od 8.30 - 10.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. a v pátek 28. května od 8.30 - 
12.00 hod.  
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné podobě doporučeně 
s doručenkou. Prosíme vyzvednout na poště co nejdříve. Děkujeme. 
  
Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol a o naši mateřskou školu 
nebudete mít zájem, prosíme, neprodleně dítě písemně odhlaste na adrese: 
skolka@mssiskova.cz. (v případě neodhlášení je nutno za přijaté dítě od 1.9.2021 hradit 
školné a stravné) 
  
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 
 
se bude konat v pondělí 14.06.2021 od 16.00 hod. – modrá třída – prostřední pavilon - 
přízemí. 
 
Z hygienických důvodů prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce. 
Schůzka se uskuteční bez dětí. 
  
Všichni návštěvníci vnitřních prostor školy jsou povinni dodržovat hygienická opatření - 
použití respirátoru a desinfekce rukou. 
 
Děkujeme 
 
 
V Praze dne: 26.05.2021                                                  Bc. Eva Vlastníková v.r. - ředitelka MŠ 
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