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INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Termín zápisu: Čtvrtek 9. 5. 2019 od 7:00 do 18:00 hodin 

   Pátek    10. 5. 2019 od 7:00 do 17:00 hodin  

Zákonní zástupci jsou povinni předložit při zápisu následující doklady: 

- Platný občanský průkaz zákonného zástupce. 

- Rodný list dítěte. 

Žádost o přijetí do MŠ naleznete na stránkách školy (www.8zsamskladno.cz) nebo ji lze 

vyzvednout osobně v MŠ. Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo. 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání( školský zákon v platném znění), stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem                     

31. 8. 2019 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku.  

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

1) K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2019 a děti s odkladem nebo 

dodatečným odkladem povinné školní docházky - přednostně budou přijímány děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve 

spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu 

(Makotřasy, Pletený Újezd, Zájezd a Libochovičky). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří 

doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna. 

 

2) Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31. 8. 2019 – a to s trvalým pobytem ve 

spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. 

 

 

3) Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 1. 9. 2019 čtyř a méně let – a to s trvalým pobytem 

ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. 

 

4) Dítě, které má jednoho nebo více sourozenců, kteří již navštěvují MŠ.  

http://www.8zsamskladno.cz/
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ŘEDITEL ŠKOLY PŘIJME KE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI DO NAPLNĚNÉ KAPACITY MŠ. 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ-NEPŘIJETÍ DÍTĚTE. 

O přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ rozhodne ředitel školy. O výsledku rozhodnutí informuje 

zveřejněním registračního čísla na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě 

(hlavní vchod MŠ a venkovní informační nástěnka u vstupních vrátek do zahrady). Součástí 

správního řízení je vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí 

bude současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.   


