
 

 

Zápis do Mateřské školy Strakonice,  Lidická 625, odloučené pracoviště: ul.Školní 80 

 na školní rok 2019/2020 

 

 

 

Postup při zápisu do mateřské školy: 

 

 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. Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní 

vzdělávání povinné. 

 Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

a Evidenční list pro dítě v mateřské škole (ředitelna, 1.třída - Myšky) v termínu od pondělí 

1.4.2019 do pátku 3.5.2019 v době mezi mezi 7.00 hod. a 13.00 hod. nebo si vytiskne 

z webových stránek školy. 

 Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněný Evidenční list pro dítě 

v mateřské škole potvrzený lékařem a podepsaný oběma zákonnými zástupci odevzdá 

zákonný zástupce při zápisu. S výjimkou dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou 

pátého roku věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mohou být do mateřské školy 

přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, 

že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 Zápis do Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště: ul.Školní 80 

se koná ve dnech 6. května a 7. května 2019 od 9.00 hod. do 16.00 hod. v ředitelně 

mateřské školy. 

 U zápisu zákonný zástupce dítěte předá vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání, vyplněný Evidenční list pro dítě v mateřské škole včetně lékařské prohlídky 

a potvrzení o řádném očkování a předloží ke kontrole občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 V případě, že zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

způsobem individuálního vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do mateřské školy u zápisu, nejdéle však do 31.5.2019, oznámí ředitelce MŠ, že 

zvolil pro dítě individuální vzdělávání. Oznámení musí mít písemnou formu a musí 

obsahovat:  

 jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu  dítěte 

 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

 důvody pro individuální vzdělávání 

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

stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy. 

 Při zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte, pod kterým bude po dobu 

správního řízení dítě vedeno. 

 Na zpracování údajů a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí má ředitelka MŠ lhůtu 30 dní. 

 Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn ve vitríně 

u hlavního vchodu do areálu školy a na internetových stránkách školy dne 28.5.2019. 

 Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ  

dne 28.5.2019 v době mezi 9,00 – 13,00 hodinou. 

 

 

 

             Ve Strakonicích dne 1.4.2019    Bc. Zdeňka Havlíková 

                                                                                                  zástupce ředitele MŠ Školní 80 

 



 

 

 

 

 

 

 


