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Účinnost od: 10. 05. 2018 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

 

Místo pro vyzvednutí a podání žádosti:          Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 

                                                                          549 21 Česká Čermná 158 

 

Termín zápisu:                                                10. 05. 2018 –  11. 05. 2018 včetně 

 

Doba pro podání žádosti:                             od 12,00 hod do 15,00 hodin  

 

Žádost si je možné také stáhnout na          www.zs.ceskacermna.cz    www.ceskacermna.cz   

 

Počet přijímaných dětí:           V rámci předvídatelnosti se bude přijímat 9 dětí. 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se bude konat ve třídě mateřské školy. 

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je včasné podání Žádosti o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání /formulář žádosti obdrží rodiče u vedoucí učitelky MŠ/. 

Žádost musí být podepsaná dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do 

MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být 

starší více než jeden měsíc. 

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné předložit rodný list 

dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 

v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření 

školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotními potížemi.  

 

Informace o místě, termínu a době pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2018/2019  budou umístěny na nástěnce ve vstupním vestibulu 

mateřské školy, na venkovních dveřích mateřské školy, na úřední desce obce Česká Čermná, 

http://www.zs.ceskacermna.cz/


 
 

na informačních tabulích obcí Borová, Dobrošov, Jizbice, Lipí a na www.ceskacermna.cz,  

www.zs.ceskacermna.cz . 

 

Zákonní zástupci dítěte budou po zápisu dětí do MŠ vyrozuměni ředitelkou školy o přijetí či 

nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v zákonem stanovené lhůtě formou registračních 

čísel, která obdrží u zápisu. 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                   Mgr. Libuše Prokopová 

                                                                                                        ředitelka MŠ 

http://www.ceskacermna.cz/
http://www.zs.ceskacermna.cz/

