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Informace pro rodiče k zápisu do MŠ 

Základní školy a Mateřské školy Chotoviny, 
okres Tábor pro rok 2018/2019 

Vážení rodiče, 

 obracím se na Vás jako na potenciální klienty našeho předškolního zařízení, protože se trvalým 

pobytem nacházíte ve spádové oblasti naší školy. Potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě 

do naší mateřské školy. Právě u nás se snažíme pro děti vytvořit podnětné prostředí, které vychází 

z jejich individuálních potřeb a předpokladů. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Přáli 

bychom si, aby čas prožitý v naší mateřské škole se stal pro děti radostnou a příjemnou zkušeností.  

 

Důvodů, proč si vybrat právě naši školu, je mnoho: 

- umístění MŠ v klidném prostředí 

- účelné a estetické vybavení jednotlivých tříd hračkami, pomůckami a nábytkem 

- nově vybavené sklepní prostory nábytkem pro činnost zájmových kroužků 

- individuální přístup k dětem  

- pestrost aktivit 

- přátelská atmosféra 

- bohaté pohybové vyžití na školní zahradě a přilehlé „Přátelské zahradě“ 

- soužití v dětském kolektivu, podpora dětských přátelství 

- nabídka kroužků – flétna, keramika, angličtina, tanečky, zpívánky 

- zařazování ekologických výukových programů 

- divadla v MŠ  

 

 

Pokud chcete, aby Vaše dítě se vzdělávalo v moderním prostředí, mělo možnost využívat bohaté 

nabídky kroužků a seznámilo se s novými kamarády v okolí Chotovin, naše škola je správná volba! 

    

 

Přijímací řízení pro rok 2018/2019 je vypsáno na 3. a 4. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 

v prostorách MŠ – Lipová 158 v kanceláři zástupce ředitele pro MŠ (vchod 4). Předpokládaný počet 

přijatých dětí je max. 28. Nezáleží na pořadí došlé Žádosti o přijetí (je jedno, který den přijdete), ale 

na vyšším součtu bodů dle zveřejněných kritérií. Předškoláci budou přijati přednostně bez výpočtu 

bodů (přednostní přijetí ukládá zákon). 

Přineste s sebou: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, potvrzený evidenční list (nebo 

potvrzení o očkování § 50 zákona č. 258/2000 Sb.) od ošetřujícího lékaře dítěte a případně další 

materiály, za které chcete získat body dle kritérií. Na níže uvedených www stránkách je možné si 



stáhnout formuláře a předem je vyplnit pro urychlení zápisu.  Toto je administrativní záležitost, ke 

které není potřeba přítomnost Vašeho dítěte (ve třídách MŠ probíhá normální provoz).  

 

Vysvětlivky k Žádosti o přijetí: 

1. Zákonný zástupce, je nejčastěji rodič, který bude vyřizovat přijetí. Rodič uvedený na 

přihlášce se osobně dostaví k podání žádosti s rodným listem dítěte (tímto dokládá, že může 

jednat v zájmu dítěte) a občanským průkazem (tímto prokáže totožnost). Pokud nebydlí na 

trvalé adrese je potřeba uvést doručovací adresu. Žádost o přijetí můžete mít podepsanou 

oběma zákonnými zástupci. Pokud druhý rodič není zbaven práva zákonného zástupce 

(v tomto případě přineste rozsudek). Podle § 892 odst. 2 občanského zákoníku rodiče 

zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich. Pokud jednáte bez vědomí druhého 

rodiče (který není zbaven povinností zákonného zástupce), tak hrozí nebezpečí, že pokud 

nebude s přijetím souhlasit, tak do 15 dnů od zjištění, že jeho dítě bylo přijato do naší MŠ, 

může toto rozhodnutí napadnout a tím zrušit než bude jeho odvolání vyřešeno. Většinou 

než se rodiče dohodnou, místo v MŠ obsadí jiné dítě. 

2. Zkušební doba je doba, ve které může pouze rodič na základě doporučení ošetřující lékaře 

nebo poradenského zařízení zrušit docházku do MŠ. Škola zrušit docházku dítěte do MŠ 

ve zkušební době nemůže. Rodič může docházku do MŠ ukončit kdykoliv písemnou 

žádostí bez nutnosti dalších potvrzení i mimo zkušební dobu. 

3. Školní rok – je rok přijetí k docházce do MŠ tzn., vyplňte 2018/2019. Pokud bude Vaše 

dítě přijato pro školní rok 2018/2019, je přijato do MŠ do doby, než bude přijato do ZŠ.  

4. Termín přijetí je datum, od kdy rodič může přivést dítě do MŠ a je povinen platit školné 

(400 Kč měsíčně). Tento termín se nemusí shodovat s datem nástupu dítěte do MŠ, např. 

dítě je přijaté od září, ale fyzicky školku navštěvuje od ledna. Nelze, aby dítě navštěvovalo 

MŠ před termínem přijetí. Na dítě, které je přijaté po 30. 9. škola neobdrží žádnou platbu 

od státu v tomto školním roce (na dítě přijaté od 5. 9. do 30.9 stát platí normativ od ledna). 

Proto pokud mohu poprosit o termín přijetí pro MŠ nejlépe 1. 9. 2018. 

5. Potvrzený evidenční list od lékaře nebo potvrzení od ošetřujícího lékaře dítěte, že dítě se 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (požadavek §50 

zákona 258/2000 Sb. v planém znění). Bez razítka lékaře, že dítě splňuje výše uvedený 

paragraf, nemohu přijmout dítě do předškolního vzdělávání. 

 

 Veškeré formuláře jsou ke stažení na webu školy www.zschotoviny.cz (Přihláška ke 

stravování, Platba školného, Dohoda o docházce v sekci Mateřská školka/Pro rodiče nebo Mateřská 

školka/Ke stažení/Formuláře) a informace (např. Řád MŠ, Úplata za vzdělávání apod. v sekci 

Mateřská školka/Ke stažení/Základní dokumenty). Písemně jsou informace zveřejňovány na nástěnce 

nebo vstupních dveří každé třídy MŠ. Formuláře si můžete vyzvednout u zástupce ředitele pro MŠ 

Dany Strejcové – Lipová 158 (vchod 4). 

 

 Další informace a formuláře obdržíte při zápisu. Pokud naši školku neznáte a chcete si MŠ 

Chotoviny před zápisem prohlédnout, domluvte svoji návštěvu se zástupcem ředitele pro MŠ pí. 

Strejcovou na tel. 381 284 255 (v pracovní dny 10:30 – 11:30) nebo strejcova@zschotoviny.cz . 

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na výše uvedené kontakty. 

  

 

V Chotovinách 29. 3. 2018 

Mgr. Petr Havlík 

ředitel ZŠ a MŠ Chotoviny 

 

http://www.zschotoviny.cz/
mailto:strejcova@zschotoviny.cz

