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IČ:70983984 

 

Č.j. MŠ/ 9/21 

 

ZÁPISY DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, 

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se i letos uskuteční bez osobní přítomnosti 

dítěte v MŠ. 

              

  

Kritéria přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022 

Děti budou přijímány dle následujících kritérií : 

1/-děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání 

v MŠ je od 1.9.2017 povinné 

2/-děti, které do 31.8.2021 dovrší 4 let věku (§34 odst.3 školského zákona) 

3/-děti, které do 31.8.2021 dosáhnou 3 let věku, popřípadě děti, které dovrší 3 let 

věku do konce kalendářního roku 2021 

4/-děti s celodenní docházkou 



O přijetí dítěte dle §16 odst.9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka MŠ na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ustanovení dle §34 odst.6 

školského zákona. 

V případě přijetí dětí s přiznanými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě 

dětí dle §16 odst.9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy. 

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Dle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické 

podobě.  Podepsanou a řádně vyplněnou žádost je tedy možné podat následujícími 

způsoby: 

1/e-mailem na adresu msnavsi@seznam.cz 

2/poštou- doporučeným dopisem – ul.Kaštanová 226, 739 92 Návsí 

3/osobním podáním do poštovní schránky u hlavního vchodu budovy MŠ. 

4/osobně do MŠ – pouze po telefonické -tel. 603 771 132 nebo e-mailové dohodě se 

zástupkyní MŠ p.Slowioczkovou ve dnech 5. 5. a 6. 5.2021. 

 

Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek MŠ od 29.3.2021 nebo 

vyzvednout v MŠ, opět po telefonické dohodě. 

 

Termín doručení těchto vyplněných formulářů - 5. 5.- 6. 5.2021 : 

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz příloha níže) 

- čestné prohlášení k očkování dítěte (viz příloha níže) 

 

Rozhodnutí o přijetí budou rodičům oznámena dne 31. 5.2021 zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které Vám sdělíme telefonicky 

popřípadě e-mailem. Seznam bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ Kaštánek Návsí 

ul. Kaštanová č. 226 a na webových stránkách- www.msnavsi.cz po dobu 15 dnů. 

 

 

Ředitelka MŠ : Cieslarová Anna                        V Návsí 26.3.2021 


