
Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek 
čistá u Horek 236, 512 35

č.j.: ZSMSCuH/74/2022

STANOVENÍ MÍSTA A DOBY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

A KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ DĚTÍ PRO PŘÍPAD PŘEKROČENÍ
POVOLENÉHO POČTU ŽÁKŮ

V  souladu  s  §  36  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším
odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném  znění  a  vzhledem  k  opatření
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do
základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, stanovuji dobu a způsob zápisu k
předškolnímu vzdělávání takto:

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní školy a Mateřské školy, Čistá u Horek,p.o.
Čistá u Horek 236,

proběhne dne 12. května 2022

v čase 8:00 – 16:00 hodin.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné si stáhnout a vyplnit předem
 z webových stránek www.podhurou.cz/zapis.
 

K žádosti je potřeba přiložit také:

- kopii rodného listu dítěte,

- občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců,

a dále doložit řádné očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře 
(podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním 
nebo doložit, že se nemůže být dítě očkované kvůli kontraindikaci).



V  souladu  s  §  34  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším
odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném  znění,  budou  žáci  přijímáni  k
předškolní docházce do Základní školy a Mateřské školy Čistá u Horek, Čistá u Horek 236, 512
35, ve školním roce 2020/2021 na základě přihlášky podané zákonným zástupcem v tomto
pořadí:

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s bydlištěm v obci Čistá u Horek

2. děti ve věku 5-3 let podle věku od nejstaršího s bydlištěm v obci Čistá u Horek

3. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s bydlištěm mimo obec

Čistá u Horek

4. děti ve věku 5-3 let podle věku od nejstaršího s bydlištěm mimo obec Čistá u Horek

5. děti mladší 3 let z obce Čistá u Horek do naplnění kapacity a následně dítě mladší 3 let s bydlištěm 
mimo obec Čistá u Horek

Přednostní podmínky:

- sourozenci již přijatých dětí v MŠ nebo ZŠ Čistá u Horek

V Čisté u Horek dne 12. 4. 2022                                                  


