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ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY  
 
 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

proběhne  

dne 10. 5. 2018  

v MŠ Čáslavice – II. oddělení od 13.00 – 15. 00 hod. 

 

Rodiče si vyzvednou žádost k předškolnímu vzdělávání v MŠ  

a vyplněnou ji odevzdají v den zápisu odpovědnému pracovníkovi 

MŠ. 

 
 

 
 

V Čáslavicích 9. 4. 2018 
 
 
Mgr. Petr Blecha  

ředitel ZŠ a MŠ Čáslavice 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kritéria pro p řijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2018/2019 

do MŠ Čáslavice, Čáslavice 110  
 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel základní a mateřské 
školy postupovat dle níže uvedených kritérií a v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, dále jen „školský zákon" ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a) 

školského zákona seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší  

a s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu mateřské školy. 

 

2. 

Předností přijetí dítěte, které dosáhne čtvrtého roku věku (tj. do 31.8.2018) 

seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší a s místem trvalého 

pobytu v příslušném obvodu mateřské školy . 

 

3. 
Přednostní přijetí dítěte, které dosáhne třetího roku věku (tj. do 31.8.2018) 

seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší a s místem trvalého 
pobytu v příslušném  obvodu mateřské školy. 

 
Případně se do školy dále přijímají: 
- děti mladší tří let (děti narozené po 1.9.2015) seřazené podle data narození od 
nejstarších po nejmladší s místem trvalého pobytu v příslušném  obvodu 
mateřské školy  
 
Podmínky přijímání 
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což 
musí být doloženo lékařským potvrzením – Zákon č. 258/2000 Sb. § 50 v 
platném znění. Očkování se nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku 


