
Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
 příspěvková organizace 

 
po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje  

 
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021, 

který se uskuteční v týdnu od 11.května do pátku 15.května 2020 
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

 
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 
onemocněním COVID-19 budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat bez přítomnosti dětí a 
zákonných zástupců.  
 
Zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání můžete následujícím způsobem: 
 
Podání žádosti  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě.  
Žádost o přijetí dítěte je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy - jiek383  
 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
 

3. poštou, na adresu školy ( Mateřská škola , Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 26) 
 
4. osobní podání po telefonické nebo elektronické domluvě s ředitelkou školy ( email: 

lesniakova1@seznam.cz, tel: 777562329)  
 

 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit 
jedním z výše uvedených způsobů.  
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. 
 
Doložení řádného očkování dítěte  
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání.  
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.  
 
 
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  
1. prohlásí, prostřednictvím čestného prohlášení, že je dítě řádně očkované a  
2. doloží kopii očkovacího průkazu.  
 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat 
na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  



Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 
 
 
Dokumenty potřebné k zápisu si můžete vyzvednout v ředitelně školy pouze po telefonické domluvě, 
nebo vytisknout z webových stránek mateřské školy www.msjesenicka.com  v záložce „Školka/ 
Přijímací řízení“ spolu s dalšími dokumenty. Zde také najdete všechny informace týkající se 
mateřské školy jako např.: školní vzdělávací program, školní řád, akce školy, fotografie, jídelníček, 
jména zaměstnanců a další dokumenty. 
 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021: 
 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá: 
 

1. Dítě, které do 31.8.2020 dosáhne 5 let věku s místem trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na území města 
Vrbna pod Pradědem                                                   
 

2. Dítě, které do 31.8.2020 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu 
spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na území města Vrbna 
pod Pradědem                                                                            
 

3. Dítě, které do 31.8.2020 dosáhne nejméně 3 let věku s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na 
území města Vrbna pod Pradědem                                                     
 

4. Dítě s trvalým pobytem ve městě Vrbno pod Pradědem                                           
                   

5.  Dítě, které do 31.8.2020 dosáhne 2 let věku     
                                                
Pro děti , které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku je předškolní vzdělávání  od 1.9.2020 povinné. 

 
O přijetí dítěte podle §16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě 
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost. 
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ani pořadí podaných žádostí. V případě, že počet 
žádostí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání ředitelka školy na základě kritérií MŠ.  
O přijetí dítěte do MŠ budete informováni do 30 dnů od podání žádosti pod jejím registračním číslem, 
které vám bude zasláno na vaši adresu poštou, zveřejněním na webových stránkách školy 
www.msjesenicka.com a na dveřích hlavní budovy školy. 
 
Pár informací k tomu, co naše mateřská škola nabízí 

Vážení rodiče, 

úkolem naší mateřské školy je podporovat Vaši rodinnou výchovu a poskytnout Vašemu dítěti 
příležitosti k aktivnímu učení, v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, v příjemném a 
bezpečném prostředí.                                                                                

Chceme, aby dítě, které opustí mateřskou školu, bylo dle svých možností připraveno na vstup do 
základní školy a znalo své hodnoty. 

Naše mateřská škola nabízí 
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 



Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme individuální přístup a bezproblémové 
začlenění do kolektivu dětí. K dispozici mají speciální a kompenzační pomůcky a ve většině případů i 
asistenta pedagoga. Přijímáme ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu. 

Environmentální a polytechnická výchova 

Rozvíjení kladného vztahu k přírodě, prosazování myšlenky ochrany životního prostředí. Ekologické 
aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. (Pozorování přírody, změn v přírodě, práce s lupou, 
rozdíly mezi živou a neživou přírodou, práce na přírodní zahradě, péče o rostliny, bylinkovou 
zahrádku, ptactvo apod.). 

Práce s interaktivní tabulí 

Získávání kompetencí důležitých pro vstup do základní školy pro děti novým a zajímavým způsobem. 
Pomáhá dětem formou výukových aktivit a didaktických her rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci, 
pomáhá při osvojování základů cizího jazyka. Zapojuje současně zrakové, sluchové i pohybové 
vnímání, takže vede k lepšímu zapamatování poznatků. Interaktivní tabule je využívána také při 
rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti. 

Hraní s flétnou 

Zaměřené na dechová cvičení a seznámení se s hudebním nástrojem. Nácvik hlubokého bráničního 
dýchání s posílením dýchacích svalů, a to jako prevence u zdravých dětí a pomocná léčba u dětí s 
dýchacími potížemi, popřípadě s astmatem. Seznámení s prvky hudební nauky, základní zvládnutí 
nástroje v rozsahu 3 - 5 tónů, upevnění rytmického, intonačního a tonálního cítění, hra dle grafického 
(notového) záznamu. 

Logopedická prevence 

Prevence komunikačních obtíží v řečové oblasti, jimž je následně věnována zvýšená pozornost ve 
spolupráci s logopedem, náprava lehčích nedostatků a vad řeči. Součástí logopedické prevence jsou 
každodenní kolektivní logopedické chvilky, je procvičována především jemná motorika, motorika 
mluvidel, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřovací a jazykové dovednosti dětí. U 
předškoláků je také kladen důraz na přípravu dětí na školu. 

Děti od dvou let 

Naši mateřskou školu navštěvují také děti ve věku od dvou let. Těmto malým dětem, které ještě 
nedovršily věku tří let, se věnuje chůva spolu s paní učitelkou, která dokonale zastupuje roli maminky 
a pomáhá našim nejmenším, aby lépe zvládli vstup do mateřské školy a lépe se adaptovali na nové 
prostředí. Pomáhá jim s oblékáním, při stolování, se zvládáním hygienických návyků apod. 

Taneční kroužek Flamengo 

Již druhým rokem v naší mateřské škole je možné přihlásit děti do tanečního kroužku FLAMENCO, 
tanec je zábavnou formou výuky pro děti již od 4 do 6 let. 

Pod vedením zkušeného lektora se Vaše dítě naučí jednoduché tanečky na známou a temperamentní 
hudbu. Snad každé dítě se rádo pohupuje a vrtí v rytmu hudby. Tanec totiž patří k zálibám a 
koníčkům, které naučí vaše děti, jak pracovat s tělem, vnímat rytmus, koordinaci pohybů, a zároveň jej 
naučí pracovat a komunikovat mezi sebou v kolektivu. 

Zahrada MŠ 



Od září roku 2009 je zahrada naší MŠ otevřena i pro veřejnost. Provoz zahrady pro veřejnost je 
stanoven v provozním řádu a je přerušen v zimních měsících. 

Organizace, se kterými naše mateřská škola spolupracuje:  

Spolupráce s MŠ v Glogówku 
Spolupráce se ZŠ Vrbno p. Pradědem i Dětským domovem, se ZŠ Karlovice 

Besedy s Mysliveckým spolkem PRADĚD 
Společné akce se Spolkem dobrovolných hasičů ve Vrbně p. Pradědem, spolupráce s policií ČR, 

se záchranáři.  
SVČ Bruntál (výchovně vzdělávací akce, které pro nás pořádá Středisko volného času v Bruntále) 

A dalšími organizacemi 
 
 
Všechny vás srdečně zveme 
                                                                                 Pavlína Lesniaková – ředitelka MŠ 


