
Zápisy do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 

02.05. a 03.05.2023 od 8.00 – 11.00 hodin a od 13.00 – 15.00 hodin  

Pro zjednodušení a urychlení zápisů můžete využít od 21.04. – 27.04. elektronický předzápis. 

Kliknutím na odkaz na webových stránkách školy vás bude program navádět na konkrétní 

kroky – tisk žádosti, návštěva lékaře, a to vše doručit do MŠ ve výše uvedeném termínu. 

Nově si můžete zarezervovat i den a čas. 

Dokumenty potřebné k zápisu: možnost si vytisknout z webových stránek nebo si vyzvednout 

v MŠ v pracovních dnech 17.04. – 21.04. v hospodářské budově MŠ od 8.00-11.00 hodin. 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

• Vyjádření dětského lékaře (ke zdravotnímu stavu a povinnému očkování) 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Další dokumenty, které budete potřebovat při zápisu: 

• Rodný list dítěte  

• Občanský průkaz 

• V případě speciálních vzdělávacích potřeb kopii doporučení školského poradenského 

zařízení pro poskytování podpůrných opatření 

• Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není 

jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník) 

Upřednostňujeme osobní účast k podání žádostí k předškolnímu vzdělávání. Je možné podat 

i datovou schránkou: p97pdme, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, popřípadě 

poštou a to doporučeně, rozhoduje datum podání. Pro informace můžete kontaktovat 

telefonicky 739 071 965 nebo emailem ms-blatske@volny.cz ředitelku školy.  

- Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Ředitelka postupuje dle stanovených kritériích (zveřejněny od 17.04. na vývěsní tabuli 

MŠ). 

- Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 18.05.2023 na webových stránkách 

školy a vývěsní tabuli v MŠ.  

- Rodiče přijatých dětí budou vyzváni k podpisu Rozhodnutí.  

- Rodiče, kteří si podali více přihlášek do mateřských škol, podepíšou Zpětvzetí žádosti, 

z důvodu duplicitního přijetí (tiskopisy dostanete při zápisu 02.-03.05.2023). 

- Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně. 

Ve dnech zápisu bude probíhat Den otevřených dveří a to v časech 08:30, 09:00 a 09:30. 

Vážení rodiče, v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat !!! 
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