
Základní škola a Mateřská škola HRUBÁ SKÁLA – DOUBRAVICE 61, TURNOV 

 

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č.561/2004 Sb.                      

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

a zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád. 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ NEBO OSOBNĚ V MŠ 

TERMÍN PRO  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI: 

V úterý 4. května  2022 v době od 13.00hod. do 15.30hod.  Předá zákonný zástupce vyplněnou 

žádost  o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od lékaře o řádném očkování 

dítěte.  

 Žádost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě do 31.8.2022 dovršilo 

pátý rok věku), předá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez lékařského 

potvrzení. 

ŽÁDOST MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 

 Osobním podáním. 

 Poštou – dokument a přílohy vložte do obálky s označením ‘‘ZÁPIS DO MŠ‘‘, odešlete 

poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně) na 

adresu školy nebo vhoďte do poštovní schránky školy. 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Předškolní věk (poslední rok před nástupem do ZŠ)  

přednost mají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy. 

(Spádové oblasti: Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Hrubá Skála, Krčkovice, 

Rokytnice a Želejov.) 

 Děti, které dovrší k 1. 9. 2022 čtyři roky a přednost mají děti s trvalým pobytem ve 

školském obvodu spádové mateřské školy. (Spádové oblasti: Bohuslav, Borek, 

Doubravice, Hnanice, Hrubá Skála, Krčkovice, Rokytnice a Želejov.) 

 Sourozenci (dítě, které dovrší k 31. 12. 2022 tři roky) 

Děti, které dovrší do 31. 12. 2022 tři roky a z hlediska  tohoto kritéria budou přijaty 

děti od věkově nejstarších a přednost mají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 

spádové mateřské školy. (Spádové oblasti: Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, 

Hrubá Skála, Krčkovice, Rokytnice a Želejov.) 

 Trvalý pobyt v okolních obcích 



ROZHODNUTÍ 

a) Rozhodnutí o přijetí – bude oznámeno, zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 

číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na budově školy, a to od 24. května 2022 po 

dobu 15. dnů. Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v MŠ a to od 

24. května 2022 

b) Rozhodnutí o nepřijetí – si mohou zákonní zástupci vyzvednout  24. května 2022 od 

12hod. do 16.00hod. v mateřské škole (nejpozději do 30. května 2022). 

Evidenční list pro dítě si rodiče přijatých dětí vyzvednou do 30. května 2022. 


