
INFORMACE  K  ZÁPISU  

pro školní rok 2020/ 2021 

do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ,  

adresa: Tyršova 600, Mnichovice, PSČ 251 64 

 
Vyzvedávání žádostí o přijetí k docházce pro školní rok 2020/ 2021 

zákonní zástupci si mohou vyzvednout žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v ředitelně Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ, a to ve dnech: 

20. dubna 2020 v době od 7:45 – 10:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod. 

21. dubna 2020 v době od 7:45 – 10:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod. 

Výjimečně lze domluvit i jiný termín, a to po předchozí domluvě. 

Zároveň s vyzvednutím žádosti o přijetí Vám bude přidělen termín, přesný čas, kdy se se svým 

dítětem dostavíte k zápisu. 

Pořadí, ve kterém bude žádost vyzvednuta, neovlivňuje výsledek přijímacího řízení. 

 

Zápis do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ 

se bude konat ve dnech: 

12. května 2020 v době od 13:00 – do 17:30 hod. 

13. května 2020 v době od 13:00 – do 17:30 hod. 

 
Zákonní zástupci u zápisu doloží: 

 

 řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 rodný list dítěte 

 občanský průkaz zákonného zástupce 

 

případná chybějící potvrzení mají zákonní zástupci možnost doložit do 16. května 2020 

v době od 15:00 do 17:00 hod. 

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem (ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Mateřská 

škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné se tato povinnost 

nevztahuje. 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce (§ 34 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů).  

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 


