
 Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace 
  Luční 88, 589 01 Třešť 

 

 

                  

 

Ředitelka mateřské školy stanoví: 

ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy 

  pro školní rok 2019/2020 

po dohodě se zřizovatelem proběhne 

2. 5.  a 3. 5. 2019 

od 9, 00 do 11,30 hodin a od 13,00 do 15,30 hodin 

na ředitelství školy v mateřské škole Luční ulice. 

 

K zápisu přinese zákonný zástupce vyplněnou Žádost o předškolní 

vzdělávání společně s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a 

občanský průkaz. 

 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  pro zájemce proběhne dne 29. 4. 2019 

na všech pracovištích Mateřské školy Třešť v době od 10,00 do 

11,00 hod. a od 14,30 do 16,00 hodin. 



 

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 

školy Třešť, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

• Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu, které mají místo 
trvalého pobytu na území města Třešť nebo v místních částech Buková, Čenkov, Salavice 
a Jezdovice. 

• Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému 
předškolnímu vzdělávání) 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou MŠ 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve 

smyslu § 34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

následující kritéria: 

1. Děti 3 leté a starší (nar. do 31. 8. 2016) ze školského spádového obvodu. 
 

2. Sourozenci a děti od 2 let (narozeny do 31. 8. 2017) ze školského spádového 
obvodu k celodenní docházce. 

 
3. Ostatní děti ze školského  nespádového obvodu k celodenní docházce. 

 
4. Děti k polodenní docházce. 

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního 

zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte). 

 

                                Doplňující informace 

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které 

se koná v určeném termínu pro následující školní rok. 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude 

dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte - § 34 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon. 

Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd na jednotlivých pracovištích, které 

jsou nastaveny KHS Jihlava a zápisem v rejstříku škol z roku 2014. 

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný 

věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem. 

 

V Třešti dne 27. 3. 2019                                                                     Mgr. Eva Chvátalová 

                                                                                                       Ředitelka mateřské školy 


