
Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110

tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com

Zápis do mateřské školy

                                                      

Dne 7. 5. 2019 od 13:00 – 15:00 proběhne zápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019

Zápis proběhne v mateřské škole ve II. oddělení – vchod ze zadní části budovy 

(bývalá prodejna). V době od 10.4. - 26. 4. 2019 je možné vyzvednout si osobně 

v MŠ Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením pro lékaře a k zápisu se 

dostavit s již vyplněnou a potvrzenou žádostí. Zároveň předložíte platný průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte.   

  

V Čáslavicích 9. 4. 2019

Mgr. Petr Blecha

ZŠ a MŠ Čáslavice

mailto:blechazscaslavice@gmail.com


Zápis do mateřské školy 2019/2020 a kritéria přijímání

Podrobnosti k zápisu do MŠ Čáslavice pro školní rok 2019/2020

1. Dne 7.5. 2019 probíhá v mateřské škole zápis do mateřské školy v 

Čáslavicích od 13.00 – 15. 00 hod.

2. Žádost o přijetí do MŠ si osobně vyzvedněte od 10. 4. - 26. 4. 2019 v 

mateřské škole v . oddělení.

3. V MŠ při zápise odevzdáte přihlášku, předložíte rodný list dítěte a svůj 

platný průkaz totožnosti. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

4. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude

oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informace o možnosti nahlédnutí do 

spisu.

5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním. Tato podmínka se nevztahuje na 

dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

6. Na stránkách školy jsou zveřejněna kritéria pro přijetí do MŠ.

7. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na nástěnce u 

vchodových dveří MŠ -I. oddělení pod registračním číslem, které zákonní 

zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.

8. Toto rozhodnutí bude zároveň uveřejněno na webových stránkách školy.

9. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si 

je osobně vyzvednout v MŠ.



10.Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou 

do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě.

11.Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019.

Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 

9. 2018 povinné.



Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020

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.

Děti, 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. Děti, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, jsou přijímány vždy.

2.

Děti, které dosáhnou čtvrtého roku věku (tj. do 31.8.2019) seřazené podle data 

narození od nejstarších po nejmladší a s místem trvalého pobytu v příslušném 

obvodu mateřské školy .

3.

Děti, které dosáhnou třetího roku věku (tj. do 31.8.2019) seřazené podle data 

narození od nejstarších po nejmladší a s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu mateřské školy.

4.

Děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném obvodu mateřské školy, 

seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného 

počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.


