
Zápis do Mateřské školy Močovice, okr. Kutná Hora  

pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka Mateřské školy Močovice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, po dohodě se 

zřizovatelem obce Močovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zveřejňuje upřesnění pro podávání 

žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023: 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne v souladu s právními předpisy. 

Zápis do Mateřské školy Močovice proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 11.30 do 15.30 hodin 

podle školského zákona. 

Zákonný zástupce přinese k zápisu vyplněné tiskopisy: 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

2. Evidenční list dítěte s vyplněným lékařským potvrzením a podpisem obou rodičů. 

Tyto tiskopisy budou uveřejněny na webových stránkách obce Močovice www.mocovice.cz v sekci 

Mateřská škola – Přijímací řízení. 

a dále: 

- u dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky, 

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského 

zařízení (pokud je máte k dispozici), 

- u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů. 

Před příchodem do mateřské školy je vhodné se předem telefonicky domluvit na čase příchodu 

k zápisu, aby nevznikaly zbytečné fronty, a to ve středu 4. 5. 2022 mezi 10. a 12. hodinou na 

telefonním čísle 731 898 876. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ Močovice rozhodovat 

dle platných již dříve vydaných kritérií. 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti 

podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které 

bude plnit povinné předškolní vzdělávání (to je, které nejpozději 31. 08. 2022 dovrší 5 let věku). 

Konkrétní kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách obce Močovice, 

v sekci Mateřská škola – Přijímací řízení.  

http://www.mocovice.cz/

