
Zápis do MŠ Dubenec 

pro školní rok 2022–2023 

  

Zápis proběhne v kanceláři MŠ dne: 

Ve čtvrtek 5. 5. 2022        10.00 - 12.00, 12.30 – 14.00 

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost si mohou rodiče vyzvednout od 19. 4. 

2022 v MŠ nebo si je mohou stáhnout z webových stránek školy. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní 

rok 2022/2023 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec budou 

přednostně přijímány: 

1. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku (mají 

místo trvalého pobytu v Dubenci, v případě cizinců místo pobytu), a to podle věku od 

nejstarších po nejmladší.   

2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2022/2023 se dále 

bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

3. Děti s trvalým pobytem ze spádových oblastí MŠ Dubenec podle věku od nejstarších po 

nejmladší. 

4. Děti nespádové. 

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 

očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní 

vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

 S sebou vezměte: vyplněnou přihlášku potvrzenou i lékařem, rodný list dítěte, průkaz totožnosti 

zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, 

které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského poradenského zařízení (v případě 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého 

pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.  

  

Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínu 5. 5. 2022 nebudou do přijímacího řízení 

zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání. 

Tato kritéria nabývají účinnost 1. 3. 2022 

                                                                       

Mgr. Martina Jonešová, ředitelka školy 
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