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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH 

pro školní rok 2020/ 2021 

se koná ve čtvrtek 7. května 2020 od 14:00 do 16:00 hodin v budově MŠ. 

 
Žádost k předškolnímu vzdělávání si může žadatel stáhnout na webu (v dokumentech) mateřské 

školy a vyplněnou ji přinést k zápisu nebo si ji osobně vyzvednout od 22. 4. do 23. 4. 2020 v MŠ, 
a to od 14:00 do 15:00 hodin. 

 
Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ: 
• Vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí 

být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení).  
• Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze nebo že se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

• Rodný list dítěte 
• Průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce) 
• Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte) 
 
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče 

o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku. 
 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres 

Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021. 

 
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 
 
1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: 

Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné.  

 
2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: 

Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 
 

 

https://www.zsmzany.cz/wp-content/uploads/2019/02/Zadost_o_prijeti_MS_Mzany_2019.pdf
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3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, 
Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 

 
4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, 

Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 
 
5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, 

Sadová, Dohalice a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (35). 

 
Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ. 
Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené 

absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Mžanech dne 28. 2. 2020   

 

 

 

   Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy 
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