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Rozdělovník: 

Dana Žďárská – ředitelka mateřské školy 

 

Obsah: 

 Úvodní ustanovení 

 Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou 

 Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou 

Čl.1. Úvodní ustanovení 
Tento vnitřní předpis se vydává v souladu: 

° se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání /školský zákon/, v platném znění 

°  s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

°  s vyhláškou č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění 

°  s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Čl.2. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou 
° o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou rozhoduje ředitelka mateřské 

školy 

° přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej 

na webových stránkách  školy  

° žádost o přijetí dítěte a evidenční list je k dispozici  v mateřské škole  

° vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení o očkování a vyplněný,  pediatrem potvrzený evidenční 

list  zákonný zástupce předá osobně ve stanovený den  a čas ředitelce mateřské školy 

° za dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se potvrzení o pravidelném očkování 

nepožaduje 

° po zaevidování žádosti bude účastníku řízení přiděleno registrační číslo 

Čl.3. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou 
1. děti docházející k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  zřízených obcemi 

Loukovec, Doubrava, Všeň, Březina  

2.  děti budou přijaty dle přiděleného registračního čísla až do naplnění kapacity mateřské 

školy 

 

Ze všech žádostí přijatých v době a čase řádného termínu zápisu bude vytvořen pořadník v 

souladu s platnými podmínkami a kritérii pro přijetí dětí na dobu určitou k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace. 

 

                                                                              Dana Žďárská 

                                                                ředitelka mateřské školy Příšovice 

                           

 

 

 



                                     Mateřská škola Příšovice 

Čj.: 22/18 

Věc: oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Příšovice 

Dne:18.4.2018 

                                                Oznámení 
Ředitelka Mateřské školy Příšovice po dohodě se zřizovatelem v souladu s 

vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání § 3, oznamuje zákonným 

zástupcům dětí docházejících k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 

Příšovice termín přerušení provozu výše uvedené mateřské školy v měsících 

červenci a srpnu 2018: 

                           přerušení provozu od 9.7.2018 do 24.8.2018 

 

Zároveň nabízí zákonným zástupcům ve spolupráci se zřizovateli mateřských 

škol Loukovec, Všeň, Doubrava možnost umístění dítěte k předškolnímu 

vzdělávání  v době přerušení provozu Mateřské školy Příšovice v červenci a 

srpnu 2018 do výše jmenovaných mateřských škol.  

     Rozpis provozu  mateřských škol Doubrava, Loukovac, Všeň, Příšovice v    

                                     měsících  červenci a  srpnu 2018 

        

         týden                              mateřská škola                                       kontakty 

1.     2.7. -   4.7.2018              MŠ Příšovice                                          www.skolka.prisovice.cz 

    

2.     9.7. - 13.7.2018              MŠ Loukovec                                         www.zsloukovec.cz 

      

3.   16.7.-  20.7.2018              provoz mateřských škol přerušen  

 

4.   23.7. - 27.7.2018              provoz mateřských škol přerušen 

 

5.   30.7.-    3.8.2018              provoz mateřských škol přerušen 

 

6.     6.8..- 10.8.2018              provoz mateřských škol přerušen 

 

7.    13.8.-  17.8.2018             MŠ Všeň                                                 www.zsvsen.estranky.cz 

 

8.    20.8. - 24.8.2018             MŠ Doubrava                                          www.skola-zdar.eu 

 

9.    27.8. - 31.8.                    MŠ Příšovice                                           www.skolka.prisovice.cz 

 

 

 

                                                                               Dana Žďárská 

                                                               Ředitelka mateřské školy Příšovice     
 

 

 

 

 



        

                                    Mateřská škola Příšovice 

Čj.: 23/18 

Věc: vyhlášení termínu zápisu do Mateřské školy Příšovice a to na dobu určitou 

Dne: 18.4.2018 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvková organizace po 

dohodě se zřizovatelem a v souladu s zákonem č. 561/20014 Sb., /školský 

zákon/ a  s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, vyhlašuje termín 

zápisu k předškolnímu vzdělávání pro měsíce červenec a srpen 2018 k 

předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Příšovice  pro děti docházející k 

předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených obcemi Loukovec, 

Všeň, Březina, Doubrava a to na dobu určitou. 
 

     Termín k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání   

na  červenec a srpen 2018  do Mateřské školy Příšovice je 

stanoven na 14. 5. 2018 v Mateřské škole Příšovice v čase od 16:00 

do 18:00 hodin. 
                                   
° vyplněnou žádost a evidenční list s potvrzením pediatra o pravidelném 

očkování zákonný zástupce předá osobně ve stanovený den a čas v Mateřské 

škole Příšovice ředitelce mateřské školy 

° po zaevidování žádosti bude účastníku řízení přiděleno registrační číslo 

° výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 17.5.2018 pod registračními 

čísly na webových stránkách školy /www.skolka.prisovice.cz/ 

° zákonný zástupce se k podkladům rozhodnutí na dobu určitou bude moci 

vyjádřit do 16.5.2018 u ředitelky školy a to po předchozí domluvě 

° po přijetí kladného rozhodnutí  se zákonný zástupce  dne 31.5.2018 v čase od 

16:00 do 18:00 hodin dostaví do mateřské školy Příšovice a potvrdí další 

povinnou dokumentaci mateřské školy a zaplatí úplatu za předškolní vzdělávání 

a stravné ve výši dnů pobytu dítěte v Mateřské škole Příšovice 

° rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou 

 

 

 

                                                                                   Dana Žďárská 

                                                                     Ředitelka  Mateřské školy Příšovice 
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