
Zápis do mateřské školy Hnojník 360  

pro školní rok 2019 - 2020 

 
Vážení rodiče, 

 

srdečně zveme Vás a Vaše děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské 

škole. Součástí zápisu bude i „Den otevřených dveří“. 

 

Naše mateřská škola má v současné době čtyři třídy, z toho dvě běžné, jednu speciální 

pro děti s logopedickými vadami a od září 2018 máme novou třídu pro dvouleté děti. 

Věříme, že tímto krokem přispíváme k větší pohodě a spokojenosti dětí, které jsou ve 

třídě v menším počtu a také že pomáháme maminkám s jejich návratem do zaměstnání. 

 

  

 Zápis proběhne v kanceláři mateřské školy 

ve čtvrtek 9. května 2019 od 13:00 do 16:00 hodin. 

 

 

K zápisu vezměte s sebou: 

  občanský průkaz  

  rodný list dítěte 

  doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší  

   od trvalého pobytu ZZ 

 

Při zápisu obdrží zákonní zástupci žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list 

dítěte. Tiskopisy jsou rovněž ke stažení na webových stránkách školy  www.zshnojnik.com.  

Řádně vyplněnou žádost a evidenční list dítěte s potvrzením lékaře mohou zákonní zástupci 

odevzdat v den zápisu, nejpozději však do 16. května 20019 vedoucí učitelce mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshnojnik.com/


Kritéria pro přijetí: 

 

1) Věk dítěte  

a) dítě v posledním roce před zahájením školní docházky (tzn. dítě, které dosáhne 

pěti let a dítě s odkladem školní docházky), s trvalým pobytem v obci Hnojník 

b) dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) čtvrtého roku věku, s trvalým 

pobytem v obci Hnojník 

c) dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 3 roky věku, s trvalým 

pobytem v obci Hnojník 

d) dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 2 roky věku 

2) Přijetí podle věku dítěte dle data narození. 

3) Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu spádové MŠ. 

4)  Sourozenec v mateřské škole nebo v Masarykově základní škole v Hnojníku. 

5) Dítě přihlášené k celodennímu provozu. 

 

 O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti. 

 V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérii) bude rozhodovat datum narození 

dítěte. 

 Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34,  

odst. 1 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

 O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona 

č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude 

oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod přiděleným registračním 

číslem na dveřích hlavního vchodu do budovy mateřské školy a na webových stránkách školy.  

 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

 Termín zveřejnění je stanoven na  20. květen  2019. 

 

 Děkujeme za důvěru, že jste se rozhodli zapsat své dítě do naší mateřské školy. 

 

Soňa Ottová, vedoucí učitelka MŠ Hnojník 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka MZŠ a MŠ Hnojník 


