
ZÁPIS DO MŠ   

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na 

území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na 

území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na 

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu 

delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání 

se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Informace pro rodiče - zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 
 

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK 

 

Přihlášku a evidenční list (nutné je vytisknout obě strany) si rodiče 
stáhnou a vytisknou z webových stránek školy od 1.3. do 30.4.2021. 
Rodiče si vyberou konkrétní termín zápisu, na který se zapíší do 
tabulek, přístupných z odkazu na webových stránkách školy nebo 
přes tento QR kód. V tabulce se zapisujte pouze do volných políček, 
nepřepisujte ani nemažte.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JukamNgMmqjCTEJSENr_6Vjvng
6sAjT_ELty_gXLjj4/edit?usp=sharing 
 
Případné dotazy pište na mail ms.babice@centrum.cz 
 

ZÁPIS – SBĚR PŘIHLÁŠEK 

 

Řádně vyplněnou přihlášku a evidenční list včetně potvrzení lékaře, donesou rodiče 
do mateřské školy ve dnech  
 
Středa 5.5.2021 a čtvrtek 6.5.2021 v době od 10:30 do 15:30 hod. 
(ve dne a čase, který uvedou v tabulce) 
 
a dovedou s sebou dítě, které chtějí do MŠ umístit. Pokud by epidemiologická situace osobní 
přítomnost dětí u zápisu neumožňovala, budete o tom včas informováni na webových 
stránkách školy.  
 
Dále s sebou donesou: 
rodný list dítěte, občanský průkaz a doklad o trvalém pobytu v Babicích nad Svitavou. 
Přihlášky budou posuzovány podle vydaných kritérií na školní rok 2021/2022. 
 
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 164, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.  
(správní řád) v platném znění. 
 
 
Vydáno dne 22. 2. 2021   Mgr. Ludmila Soukeníková – vedoucí učitelka MŠ 
v Babicích nad Svitavou  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JukamNgMmqjCTEJSENr_6Vjvng6sAjT_ELty_gXLjj4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JukamNgMmqjCTEJSENr_6Vjvng6sAjT_ELty_gXLjj4/edit?usp=sharing


Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2021/2022 
 

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona 

č.561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 

Sb.,(Správní řád). 

 

K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou stanovena tato pravidla pro přijetí dětí: 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v tomto pořadí:  

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti  
Babice nad Svitavou podle § 34 a) odts.1 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění 

 
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce  

s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou 
 

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 tři roky věku k pravidelné celodenní docházce  
s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou 
 

4. Ostatní děti s trvalým pobytem v Babicích nad Svitavou k pravidelné celodenní docházce 
 

5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Babicích nad Svitavou, k pravidelné celodenní 
docházce 
 
 

Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dítěte, tzn. od nejstarších 
k nejmladším – viz všechny body 1. – 5. 
V případě stejného data narození budou děti řazeny abecedně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáno dne 22. 2. 2021   Mgr. Ludmila Soukeníková – vedoucí učitelka MŠ 
v Babicích nad Svitavou   Mgr. Kateřina Gančarčíková – ředitelka ZŠ a MŠ 
  


