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INFORMACE  K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  DO  

MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

 

 

V termínu 22. června 2022 proběhne zápis do mateřské školy 

 pro děti z Ukrajiny 

 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit osobním podáním 22.6.2022 od 10.00 – 11.30 a 

12.30 do 15.00 hodin v ředitelně školy  

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží  

 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ – žádost si stáhnete na webu msnovarole.cz  

 Doložením řádného očkování dítěte – formulář si také stáhnete na webu školy 

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

splněním pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

Potvrzení na žádost vydá lékař. 

 Rodný list dítěte  

 Platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o pobytu dítěte v Nové Roli 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Cestička 

Nová Role / stanovena s vědomím MÚ Nová Role/. 

 

 Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem pobytu 

 v Nové Roli, které dosáhne pěti let do 31.8.2022, až do doby zahájení 

            povinné školní docházky. 
 Dítě s místem pobytu v Nové Roli, které dosáhne do 31.8.2022 nejméně čtvrtého 

roku věku. 

 Dítě s místem pobytu v Nové roli, které dosáhne do 31.8.2022 nejméně třetího 

roku věku. 

 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí bude rozhodovat 

spádovost a pořadí podle věku (viz výše). 
 

 

      

 

 Další pomocná kritéria: 

 Doporučení odborných pracovišť, zvláštní potřeby rodiny. 

 Děti, které mají sourozence, který již mateřskou školu navštěvuje. 

 

 

 

 

http://www.msnovarole.estranky.cz/
mailto:ms@novarole.cz


Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné a jsou vyžadovány na 

základě zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou údaje nikomu sdělovány. 

 

 

V případě, že bude zákonný zástupce dítěte potřebovat nějaké informace týkající se 

zápisu, může telefonicky kontaktovat ředitelku mateřské školy. 

 

 

 

V Nové Roli:  19.4.2022                      Irena Švecová 

               ředitelka školy  


