
    
               
INFORMACE  
K ZÁPISU  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
 
Milí rodiče, 
v případě, že se chystáte na zápis dítěte do naší mateřské školy, jsou tyto informace určené právě Vám 
….. 
 

 zápis se koná ve dnech 6. a 7. května 2019   
                v době od 8. 00 – 16. 00 hodin. 

 
 i letos máte povinnost dle školského zákona přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Tato 

povinnost se však týká pouze dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem 
školní docházky, 

 zápis provedete na formulářích, které obdržíte v době zápisu v mateřské škole nebo si je přímo 
zkopírujete a vyplníte z webových stránek školy:  www.skolkakomenskeho.cz – najdete v odkazu 
„pro rodiče“ (žádost o přijetí dítěte, potvrzení lékaře), 

 k zápisu do naší mateřské školy, přiveďte, prosím, své dítě; dále je potřeba, abyste předložili 
občanský průkaz a rodný list dítěte; v případě žádosti o přijetí dítěte do speciální třídy logopedické 
- odevzdáte i doporučení školského poradenského zařízení – SPC Olomouc, třída Svornosti 
37/900, 

 v souladu s  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
bude seznam přijatých dětí zveřejněn nejpozději do 31. 5. 2019 na veřejně přístupném místě 
mateřské školy a dále na webových stránkách  mateřské školy www.skolkakomenskeho.cz, 

 zveřejněním seznamu se považují „rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ za 
oznámená. Přijatým dětem nebudeme rozhodnutí v písemné podobě doručovat, můžete o jeho 
vydání požádat přímo v mateřské škole (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů), 

 rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy Vám budeme předávat osobně nebo jej obdržíte 
písemně nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, 

 Směrnice č. 20/2018 „O přijímání dětí a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ upravuje  
pravidla přijímání dětí do mateřské školy a postup v případě překročení počtu podaných žádostí 
nad stanovenou kapacitu počtu možného přijetí. Najdete ji na webových stránkách školy – v sekci 
„pro rodiče“ – zápis do MŠ 

 formuláře ke stažení („Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a povinná příloha 
k žádosti „vyjádření lékaře“) jsou k dispozici v sekci „pro rodiče“ – zápis do MŠ nebo formuláře 
 

 ve dnech zápisu do mateřské školy Vás srdečně zveme na prohlídku naší mateřské školy na „Dny 
otevřených dveří“. Mateřská škola je Vám otevřena v obě od 8. 00 do 16. 00 hodin.  

 
Těšíme se na Vás i Vaše děti. 

 
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Komenského a Horní Loděnice  
Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka školy 

http://www.skolkakomenskeho.cz/
http://www.skolkakomenskeho.cz/

