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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O 

PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Ředitelka Základní a mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, po 

dohodě se zřizovatelem Obce Halenkovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2019/ 2020: 

 

 

 

Místo pro přijímání žádosti : 

 

Mateřská škola Halenkovice, Pláňavy 164 

( kancelář vedoucí učitelky ) 

 

 

Termín : 

               

 

Čtvrtek 9. 5. 2019 

 

  10:00 – 16:00 hod. 
 

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke 

kontrole údajů průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. 

Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní 

docházka od 1.9.2019. 

Tiskopis – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole -  je k dispozici na 

webových stránkách školy – www.zshalenkovice.cz ( základní škola / mateřská škola ) nebo 

si tiskopis mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v mateřské škole v pátek 26. dubna 

2019 v době od 9:00 do 11:00 hod., kdy se bude konat  Den otevřených dveří  v mateřské 

škole. 

 

Ředitelka  Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 

stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165  odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávaní 

v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky do základní školy – 

tj.děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 

 

2. Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci  Halenkovice 

 

http://www.zshalenkovice.cz/
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3. Přijetí se řídí věkem – přijímají se děti od nejstarších po nejmladší do výše naplnění 

kapacity mateřské školy. 

4 roky dosažené k 31.8.2019 

3 roky dosažené k 31.8.2019 

2 roky dosažené k 31.8.2019 

 

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím 

školním roce 2019/2020 

 

  

Vyplněné žádosti přinesou zákonní zástupci dětí v dny stanovené pro zápis dětí do MŠ 

Halenkovice do kanceláře vedoucí učitelky, kde budou poučeni o dalším průběhu přijímacího 

řízení. 

 

 

 

 V  Halenkovicích 18. 3. 2019                                  PaedDr. Marie Kašíková 

                                                                                          ředitelka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


