
Základní škola a Mateřská škola  Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice 

 

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, 

oznamuje, že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne 

v době od 2.5. – 16.5.2021.  

Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou 

bez osobní přítomnosti dětí. 

 

 

 

Podrobnější údaje k organizaci zápisu: 

 

1. Rodiče si stáhnou z webových stránek školy  tiskopis – Žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole nebo vyzvednou v listinné podobě 

osobně uvnitř v chodbě před vstupem do MŠ, které budou připraveny k odběru od 

19.4.2021 každý pracovní den od 8.00 hod – 16.00 hod. Tiskopis vyplní a žádost 

podepíší. 

 

2. Při podávání „ Žádosti o přijetí dítěte “ k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný 

zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického 

dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného stanoveného očkování.. Toto 

potvrzení je součástí tiskopisu „ Žádost o přijetí do MŠ “.  

 

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

předškolní docházka od 1.9.2021. 

4. Výše uvedený vyplněný tiskopis včetně kopie rodného listu, doručte k rukám ředitelky 

školy do 16.5.2021 a to buď: 

 

• do datové schránky /38umc9b/ 

• e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail 

• poštou na adresu ředitelství školy: ZŠ a MŠ Halenkovice, 763 63 Halenkovice 550 

• v nejnutnějším případě přinést osobně v úterý 11.5.2021 nebo ve středu 12.5.2021,  

    vždy v době od 14.00 – 16.00 hodin do budovy mateřské školy. 

 

5. Po přijetí žádosti obdržíte na e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost 

vyřízena. 

 

6. Seznam přijatých dětí / budou uvedena pouze registrační čísla / bude zveřejněn na 

školním webu nejpozději do 4. 6. 2021. 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola  Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice 

 

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) a §34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  o přijetí 

dítěte 

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

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 31.8.2021 

 

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

 

 

3. Přijetí se řídí věkem – přijímají se děti od nejstarších po nejmladší do výše naplnění 

kapacity mateřské školy. 

4 roky dosažené k 31.8.2021 

3 roky dosažené k 31.8.2021 

2 roky dosažené k 31.8.2021 

 

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

školním roce 2021/2022 

 

  

 

 

 

 V  Halenkovicích 31.3. 2021                                  PaedDr. Marie Kašíková 

                                                                                          ředitelka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


