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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

OD 1. ZÁŘÍ 2020 
 
 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Chvalíkovice, Raduň a Vršovice 

se uskuteční od pondělí 11. května do úterý 12. května 2020 

bez jejich osobní přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce 

v mateřské škole. 
 
 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně evidenčních 

listů budou ve dnech 27. a 28. dubna 2020 v době od 8:00 do 

15:00 hodin k dispozici pro MŠ Vršovice a MŠ Raduň ve 

vstupu do Základní školy Raduň, ve Chvalíkovicích ve 

vstupu do MŠ. Zákonní zástupci si v tuto určenou dobu 

vyzvednou složku s dokumenty a nechají potvrdit proočkovanost dítěte svým 

dětským lékařem. Žádost mohou podat zákonní zástupci dítěte, které  

k 31. prosinci 2020 dovrší 3 let. 

 

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do příslušné mateřské školy a pediatrem 

potvrzený evidenční list je možné doručit následujícími způsoby: 

 

1. poslat poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy (adresa v záhlaví 

tiskopisu) s datem odeslání nejpozději 12. května 2020, 

2. vložit do schránky ve vchodu do  ZŠ v Raduni od 8 do 15 hodin (schránka je  

v budově školy u hlavního vchodu) a to ve dnech 11. a 12. května 2020, 

3. osobně podat po předchozí telefonické dohodě ve dnech 11. a 12. května 

2020 (opatření z důvodu vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách 

školy). 
 

Na každé žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude uvedeno 

registrační číslo, pod kterým následně zjistíte, zda je vaše dítě k předškolnímu 

vzdělávání přijato (číslo si poznamenejte). Toto sdělení bude zveřejněno na 

webových stránkách naší organizace a příslušných obecních úřadech nejpozději 

11. června 2020. 
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy  
 

 

V případech, kdy počet řádně podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání zákonným zástupcem překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro danou mateřskou školu, bude ředitelka ZŠ a MŠ Raduň 

postupovat podle stanovených kritérií. Do mateřské školy se přijímají děti podle 

§34 zákona 561/2004 Sb. ve věku 3 – 6 let.  

 

Pořadí kritérií přijetí je stanoveno podle důležitosti:  
 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým  

bydlištěm v dané obci a děti zákonných zástupců dokončující stavbu rodinného 

domu v dané obci.  

2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.  

3. Děti, které mají trvalý pobyt v dané obci.  

4. Věk dítěte – upřednostněny budou děti starší před mladšími.  

5. Dítě, jehož sourozenec se již v dané mateřské škole vzdělává, aby nebyly 

narušeny rodinné vazby mezi sourozenci.  

 

Zákonným zástupcům dětí, které nebude možné z kapacitních důvodů umístit  

v požadované mateřské škole, bude nabídnuto umístění v jiné mateřské škole 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Raduň. 

 

Na nové děti se již nyní těší celý kolektiv mateřských škol.  


