
 

Zápis do Mateřské školy Školní Strakonice pro školní rok 2022/2023 

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhnou v souladu s právními 

předpisy ve dnech 2.5.2022 a 3.5.2022 od 9,00 do 16,00 hodin..  

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

 

➢ Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřských škol a podle místa 

trvalého pobytu dítěte půjde k zápisu do dané MŠ. Přednostně bude přijato dítě tříleté 

a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 

pěti let.  

➢ Z důvodu shlukování většího počtu lidí na jednom místě prosíme o využití rezervačního 

systému - kliknout na odkaz ( https://ms-skolni.reservando.cz/ ), kde budete vyzváni 

k výběru termínu pro fyzickou návštěvu mateřské školy. Vyberte prosím termín (2.5. nebo 

3.5.2022), ve kterém budete moci školu skutečně navštívit. 

➢ Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy:  

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek 

nebo vyzvednout v mateřské škole od  4. 4. 2022 – u vchodu do ředitelny). 

• Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout 

v mateřské škole od 4. 4. 2022 – u vchodu do ředitelny), potvrzený praktickým 

dětským lékařem o očkování dítěti (v případě dítěte, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, doklad o očkování se nepotřebuje). 

➢ Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci přinesou k zápisu do mateřské 

školy.  

➢ Dále si rodiče k zápisu přinesou: rodný list dítěte, občanský průkaz, nájemní smlouvu 

(v případě, že ve spádové oblasti nemají trvalé bydliště). 

➢ Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační 

číslo dítěte, pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení. 

➢ O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale 

stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy. 

➢ Rozhodnutí ředitele bude zveřejněno na webových stránkách školy ( www.ms-

skolni.strakonice.eu ) a vývěskou u vchodu do mateřské školy. Termín zveřejnění 

rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na 

webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému 

zástupci dítěte v ředitelně školy. 

➢ V případě potřeby volejte v době 9,00 – 12,00 hod. na telefon: 380 422 880. 

 

Bc. Zdeňka Havlíková  

        ředitelka MŠ 

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 3. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky 

je určen termín zápisu  období od 14. 6. 2022 do 15. 6. 2022. 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 3 травня не можуть подати заяву іноземці з візою 

для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) 

Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 

зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 

з 14.6.2022 року по 15.6.2022 року. 
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