
Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

na školní rok 2020/2021 
Vysvětlivky k žádosti a ke kritériím: 

• Dnem zápisu se rozumí datum 12. a 13.5.2020. Od tohoto data se počítají lhůty    

podle správního řádu. 

 

Platby v současné době:  

Školné: pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020 činí částka 755,- Kč měsíčně.  

 Pro další období nebyla ještě výše úplaty stanovena.  

Stravné:  třídy v ul.Na Zvoničce: na dítě 3-6 let 35,- Kč na den, na dítě 6-7 let 36,- Kč na den.  

            5.tř. na OP Ned.n.: na dítě 3-6 let 34,- Kč na den, na dítě 6-7 let 38,-Kč na den. 

 

Další informace: Provozní doba mateřské školy je  6:45 –  17:00 hodin.  

Provozní doba v  5.třídě OP N.n. je 7:30 –  16:15 hodin.  

Prosíme, abyste se seznámili se školním řádem. Je zveřejněn na webu naší školy.  

Přihlášku můžete obdržet vytištěnou ve dnech 22.4. a 23.4.2020 přímo v mateřské škole, kdy 

současně 23.4.2020 je v době od 8:30 do 17 hodin dnem otevřených dveří. Jinak je 

možno si ji vytisknout z našeho webu školy. 

 

Zákonní zástupci, kteří písemně do mailu msnazvonicce@volny.cz uvedou jméno a 

datum narození svého dítěte, a tak požádají o časový údaj zápisu, bude časový 

termín sdělen obratem. Těm, kdo si předem nepožádají, nebude možné zaručit 

zápis bez čekání. 

 
• V den zápisu 12.5.2020 nebo 13.5.2020 v čase od 13:00 do 18:00 hodin přinese 

zákonný zástupce vyplněnou písemnou žádost o zápis do mateřské školy. Při 

odevzdávání žádosti předloží zákonný zástupce svůj OP a OP dítěte (nebo 

potvrzení o trvalém pobytu dítěte) k ověření trvalého pobytu a rodný list dítěte. 

Dále na žádost písemně sdělí případný zájem o umístění dítěte do 5. třídy OP na 

Nedvědovo náměstí. 

 

• Dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být zákonným zástupcům před vydáním 

rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti bude 

možno využít do 22.5.2020. Termín si předem rezervujte na telefonním čísle 

244 461 255. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

 

• Výsledky zápisu budou oznámeny 5.6.2020 na webových stránkách a vyvěšením na 

nástěnce u horního vstupu do mateřské školy pod přiděleným registračním číslem 

dítěte. Současně 5.6. a 8.6.2020 budou v průběhu celého dne od 7:30 do 16 hodin 

osobně vydávána rodičům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 

 

• Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 25.6.2020 v 16 hodin          

v 1. třídě. V případě přijetí dítěte si můžete Rozhodnutí převzít na schůzce. 
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