
Informace k zápisu na školní rok 2023/2024 

 

 

 

 

úterý 2. 5. od 8, 00 do 16, 00 hod. 

nebo 

středa 3. 5. od 8, 00 do 14, 00 hod. 

Zákonný zástupce se osobně dostaví v určeném termínu a čase, který si zarezervují online na 

tomto odkaze: https://hm-msjiraskova.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2023-05 

Rezervace budou spuštěny od 17. 4. do 28. 4. 2023. 

Do kolonky ,,jméno“, prosím, uveďte i místo trvalého bydliště (například HM) 

U zápisu zákonný zástupce doloží: 

 Vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře - ne starší 3 týdny před zápisem            

(webové stránky školy - sekce ke stažení)  

https://hm-msjiraskova.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2023-05


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

je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,                  

že je dítě imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 

vzdělávání. 

 Občanský průkaz  

 Rodný list dítěte 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti.                                                                                                                             

Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových 

stránkách a v informační tabuli (zahrada naší mateřské školy).                           

V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.                                                                                                                           

Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou během června pozváni na informativní schůzku 

(termín a čas bude upřesněn na webových stránkách školy).  

Další informace 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let. 

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné 

zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu 

předškolního vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň   

s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.                                              

V případě dotazů kontaktujte ředitele MŠ na čísle 733 539 975 nebo zástupce ředitele na čísle 

737 605 499. 

 

                                                                              

                                                                    Mgr. Irma Celundová, ředitelka MŠ Jiráskova                                                                          
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