
Mateřská škola U Bílého králíka s.r.o. Žizníkov 38, 

470 01, Česká Lípa, IČO: 287 25 611 

Odloučené pracoviště Mateřská škola KNoFlík v Liberci a Univerzitní mateřská 

škola ŠkaTULka 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Letošní rok budeme mít opět i elektronický zápis. Kromě doložení dokumentů v listinné 

podobě, bude nutné, zapsat dítě ještě elektronicky do systému TWIGSEE. Pomocí systému 

TWIGSEE pak spolu budeme komunikovat podle všech pravidel GDPR a vše bude vždy 

dohledatelné a přehledné. Originály dokumentů jsou nutné pro založení vašeho spisu ve 

správním řízení.  

Termíny: 

Dny otevřených dveří a zápisy do všech tří našich mateřských škol připravujeme na tyto 

termíny: 

Univerzitní MŠ ŠkaTULka (firemní školka určená pro zaměstnance TU v Liberci) 

Den otevřených dveří 4.4.2023 od 16 do 17 hodin ve třídě Světlušek (první vchod) 

Zápis proběhne 2.5.2023 od 13 do 17 hodin v ředitelně školy, první dveře (první vchod) 

 

MŠ KNofLík (firemní školka určená pro zaměstnance Krajské nemocnice v Liberci) 

Den otevřených dveří 6.4.2023 od 16 do 17 hodin Oranžový knoflík (modrý vchod) 

Zápis proběhne 9.5.2023 od 13 do 17 hodin v ředitelně školy: 3 patro (modrý vchod) 

 

MŠ U Bílého králíka Žizníkov, Česká Lípa 

Den otevřených dveří 5.4.2023 od 15 do 16 hodin v celé MŠ 

Zápis proběhne dne 11.5.2023 od 13 do 17 hodin v MŠ 

 



Důležité informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na rok 2023/2024 

Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému správnímu 

orgánu – škole §44 SŘ . Po obdržení žádosti se s Vámi spojíme a přidělíme Vám číslo jednací. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dní (většinou stíháme dříve).  

 

Počet volných míst v MŠ  

Počet volných míst v našich MŠ je letos je vyjímečně větší. I tak ale doporučujeme, abyste si 

podali přihlášky do několika dalších mateřských škol.  

MŠ U Bílého králíka:  7 volných míst (ještě čekáme na potvrzení jednoho odkladu) 

MŠ ŠkaTULka: 17 volných míst (Ještě čekáme na potvrzení několika odkladů, které by tento 

počet snížily) 

MŠ KNofLík: 40 volných míst (Ještě čekáme na potvrzení několika odkladů, které by tento 

počet snížily, ale je to v posledních letech vyjímečně velký počet odcházejících předškolních 

dětí. Téměř polovina dětí v MŠ tedy nastupuje do ZŠ). 

 

Tiskopisy dokumentů k zápisu a  elektronický zápis 

Tiskopisy dokumentů potřebných k zápisu a všechny informace naleznete na našich 

webových stránkách: www.ubilehokralika.cz www.msskatulka.cz www.msknoflik.cz  

Pokud si dokumenty nemůžete vytisknout, zavolejte nám a domluvíme si předání tiskopisů. 

K dispozici budou na Dnech otevřených dveří. 

Potřebné dokumenty:  

Přihláška do naší MŠ  

Potvrzení od lékaře 

Očkování – podmínka přijetí dítěte, které se podrobilo pravidelným očkováním, s výjimkou 

dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, stále platí.  

Dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydá doklad o 

provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo 

fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče. V praxi to tedy znamená, že 

nelze akceptovat potvrzení jiných lékařů. Praktičtí lékaři pro děti a dorost v rámci 

Libereckého kraje byli již v loňském roce seznámeni s postupy a formuláři pro potvrzování 

očkování pro účely zápisu, dle aktuálního očkovacího kalendáře by děti do 2 let věku měly 

absolvovat všechna povinná očkování. 



Potvrzení osobního oddělení o pracovním úvazku a jeho výši (platí pro MŠ ŠkaTULka) nebo 

denním studiu na TUL  (platí pro MŠ ŠkaTULka) , čestné prohlášení o pracovním úvazku a 

jeho výši  v KNL (KNofLík – bude kontrolováno hromadně na personálním oddělení před 

zasedáním přijímací komise).  

Kopie rodného listu (pokud osobně nedorazíte) nebo předložení rodného listu 

k nahlédnutí při zápisu osobně.  

Dokumenty k zápisu můžete doručit v zalepené obálce v den zápisu: 

Poštou ČR (rozhodující je datum přijetí naší MŠ).  

Vhodit do schránky školy na budově MŠ.  

Předat na podatelně Technické univerzity v Liberci.  

Předat na podatelně Krajské nemocnice v Liberci.  

Osobně ve dni zápisu. 

Obálky otevřeme s komisí až v den zápisu. Prosíme, neposílejte je zbytečně brzy.  

Potvrzení od lékáře musí být letošní (a ne starší než dva měsíce). Potvrzení a prohlášení o 

zaměstnání musí být aktuální.  

Pokud by ve spisu něco chybělo, tak Vás obratem informujeme, nemusíte mít obavy. Stejně 

tak Vám spolu s číslem jednacím sdělíme i den, kdy můžete osobně nahlížet do svého spisu.  

Kritéria přijímání dětí do MŠ  

Kritéria přijímání do MŠ se v našich třech školkách liší podle toho, komu je mateřská škola 

určena.  

Do Mateřské školy v Žizníkově jsou přijímány děti bez omezení pracovním zařazením 

zákonných zástupců. Hlavními kritérii jsou zde věk dítěte, případně sourozenec v MŠ.  

Odloučená pracoviště MŠ ŠkaTULka a MŠ KNofLík v Liberci jsou firemní mateřské školy a zde 

je jedním z hlavních kritérií pracovní úvazek zákonného zástupce, případně prarodiče (denní 

studium TUL) na TUL nebo v KNL a také jeho výše. Na těchto pracovištích jsme vytvářeli 

kritéria společně s TUL a KNL.  

Kritéria naleznete na samostatném dokumentu.  

Informace o filozofii školy, zaměření 

Navštivte, prosím, naše webové stránky a prohlédněte si naši fotogalerii, info o škole, školku 

online, blog na stránkách MŠ Knoflík, pusťte si naše videa a věřím, že se o nás dozvíte 

spoustu důležitých informací. V případě potřeby jsme na telefonu.  

 

Těšíme se na spolupráci. MgA. Ivana Honsnejmanová, tel. 602 855 474 


