
Mateřská škola Hrušky, příspěvková organizace 
Hlavní 52, 691 56 Hrušky 

 

Číslo jednací:51         /2019 
 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Ředitelka Mateřské školy Hrušky, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Hrušky a 

v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

vzdělávání, v platném znění, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2019/20  

  

místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Hrušky, příspěvková organizace   

 

termín : 9.5.2019 

 

doba pro podání žádosti:  od 10,00 – do 16.00 hodin 

 

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí budou také zveřejněny na www.stránkách školy, na informační 

tabuli v MŠ, na informační tabuli obce a ohlášeny místním rozhlasem. 

 
Postup při přijímání dětí do Mateřské školy Hrušky, příspěvková organizace : 

Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.561/2004 Sb.,§ 34, zákon o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  

a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout od 23.4. - do 9.5.2019  

v MŠ.  K zápisu rodiče přinesou již vyplněnou žádost, na které potvrdí dětský lékař zdravotní stav a 

řádné očkování dítěte (§ 50 z.č.258/2000 Sb.). 

Rodiče budou seznámeni s  kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole : 

na informační tabuli v mateřské škole. 

Zápis do Mateřské školy Hrušky, příspěvková organizace se koná ve čtvrtek  9.5.2019  

od 10,00 – do 16,00 hodin v mateřské škole. 

K ověření údajů uváděných v žádosti přinesou rodiče rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 

zástupce, popř. další dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí (viz kritéria). 

 

Další informace: Při zápisu se rodiče s dětmi mohou seznámit s prostředím mateřské školy, školním 

vzdělávacím programem, školním řádem, popř. dalšími údaji, které je o mateřské škole zajímají. 

 

V Hruškách 15.4.2019 
   

                        Poláchová Jana                         

ředitelka Mateřské školy Hrušky,  

příspěvková organizace 
 

 


