
1. TERMÍN, MÍSTO A DOBA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

- Zápis do MŠ je stanoven na 2. 5. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin. 

- Místo zápisu do MŠ: Dlouhá 470 – tel. 577 341 911, 734 296 906 

 

2. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ        

    PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

    

    Zákonní zástupci u zápisu předloží: 

        - Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

        - formulář ke stažení na www.msslavicin.cz 

        - e-mail je nutné vyplnit z důvodu zaslání registračního čísla 

        - potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře přímo do žádosti (potvrzení se netýká            

          dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. dítě, které do 31. 8. dovrší 5 let) 

 

3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

    - Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

         - 2. 5. 2022 

         - poslat poštou na adresu školy: Mateřská škola Slavičín, příspěvková organizace 

                                                             Dlouhá 470, 763 21 Slavičín 

    - Osobním podáním na adrese: 

         - 2. 5. 2022 od 8:00 do 15:00 

         - v zalepené obálce označené nápisem „Zápis do MŠ 2022/2023“ vložit do poštovní       

            schránky u vchodu MŠ Dlouhá 470 (nejpozději 2. 5. 2022) 

         - předat v ředitelně mateřské školy Slavičín, Dlouhá 470 

 

4. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

    PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (seřazeno podle důležitosti) 

 

    1. Děti s trvalým bydlištěm ve Slavičíně a ve spádových obcích, které dovrší 5 let  

           do 31. 8. 2022.  

    2. Děti s trvalým bydlištěm ve Slavičíně a ve spádových obcích, které dovrší 4 let  

            do 31. 8. 2022.  

    3. Děti s trvalým bydlištěm ve Slavičíně a ve spádových obcích, které dovrší 3 let  

            do 31. 8. 2022.  

    4. V případě volné kapacity děti s trvalým bydlištěm ve Slavičíně a ve spádových obcích,               

         které dovrší 2,5 let do 31. 8. 2022.  

    5. V případě volné kapacity děti, které nemají trvalý pobyt ve Slavičíně a ve spádových  

         obcích.  

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské 

školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií.  

5. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slavičín, příspěvková organizace, Dlouhá 470, 

763 21 Slavičín, rozhoduje o přijetí podle ustanovení § 165 Odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním 

číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: www.msslavicin.cz 

a na vchodových dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně(po 

předchozí telefonické domluvě) přímo v kanceláři ředitelky školy.  

Rozhodnutí budou připravena od 6. 6. 2022. 

http://www.msslavicin.cz/
http://www.msslavicin.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


