
INFORMACE O  ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY v Kanicích  

na školní rok 2018/2019 – od 1. září 2018 

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ:  

3. 4.  – 6. 4. 2018 ( úterý až pátek 8.00-15.00 hod. v I. třídě MŠ - „ Broučci“ ) 
Rodiče si pouze vyzvednou potřebné formuláře (žádost, evidenční list) a zapíší se do časového 

rozpisu na zápis. 

 

PŘIJÍMÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A EVIDENČNÍCH LISTŮ: 

2. 5. – 3. 5. 2018 dle časového rozpisu.  

K zápisu  rodiče přivedou  dítě, které chtějí do MŠ umístit, donesou rodný list dítěte, 

občanský průkaz zákonného zástupce s trvalým pobytem v Kanicích, popřípadě další 

dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí (viz. kritéria). 
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen zcela vyplněné žádosti. Evidenční listy musí být doplněny 

o vyjádření pediatra, kterého dítě navštěvuje. 

Přijímány budou děti zdravé a řádně očkované. 

 

STANOVENÍ  SEZNAMU  PŘIJATÝCH  DĚTÍ  

14. 5. 2018 (seznam bude zveřejněn na internetu pod registračními čísly) 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte do MŠ se rodičům neposílá, je součástí spisu dítěte. 

V případě zájmu je možné si vyžádat jeho kopii. 
 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2018 - 2019, podle kterých budou děti umísťovány. 

 

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

docházkou, k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018, které k 31. 8. 2018 dovrší 5 nebo 6 

let věku. (PODLE NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA JE POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POVINNÝ). 

2. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018, které k 31. 8. 2018 dovrší 4 let věku, mají 

trvalé bydliště v Kanicích. 

3. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018, které k 31. 8. 2018 dovrší 3 let věku, mají 

trvalé bydliště v Kanicích. 

4. Děti z jiných obcí k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018, které k 31. 8. 2018 dovrší  

minimálně 3 let věku sestupně dle věku. 

5. Děti mladší 3 let k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018 s trvalým pobytem v Kanicích. 

6. Děti mladší 3 let k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018 z jiných obcí. 

7.  Děti k polodenní  nebo nepravidelné docházce od 1. 9. 2018 s trvalým pobytem v Kanicích. 

V případě, že více dětí než lze přijmout splní stejná kritéria, bude rozhodující jejich věk (starší má 

přednost před mladším). 

Upozorňujeme rodiče, že pokud jejich děti nebyly v loňském roce z kapacitních důvodů 

přijaty k předškolnímu vzdělávání, musí se opětovně dostavit k zápisu. 

Mateřská škola se naplňuje do celkového počtu 52 dětí, tedy 26 dětí na jedno oddělení. 

Bližší informace o MŠ na webových stránkách: www.zskanice.cz 

Telefonní číslo:  545 227 268 - ZŠ, 545 228 346 – MŠ 
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V Kanicích 1.3.2018                                                Mgr. Ondřej Dostalík, ředitel ZŠ a MŠ Kanice 


