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Zápis do Mateřských škol Horní Branná a Valteřice 
 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne následující formou: 
 

1. Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
• 7. 5. 2019 od 10:00 – 12:00 
• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře (formuláře lze 

vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z www.skolabranna.cz). 
2. Možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 

Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
• 14. 5. 2019 od 10:00 – 12:00 v budově MŠ Horní Branná nebo MŠ Valteřice.  
• Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude nabídnuto místo ve druhé MŠ v obci, v 

případě nenaplnění její kapacity. 
• Zákonní zástupci dětí, které budou přijaty, obdrží další formuláře. 

3. Zveřejnění seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 
• 21. 5. 2019  - veřejně přístupné místo MŠ Horní Branná, MŠ Valteřice a na 

www.skolabranna.cz  
• Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům do vlastních rukou, 

případně osobně předána. 
4. Schůzka zákonných zástupců dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

• 4. 6. 2019 10:00 – 12:00 budova MŠ Horní Branná, MŠ Valteřice 
• Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou požadované doklady (rodný list dítěte, a 

vyplněné formuláře, které obdrželi 10. 5. 2018)   

Do MŠ Horní Branná bude přijato 11, do MŠ Valteřice 10 dětí (více dětí, vzhledem 
k naplněnosti kapacity obou MŠ, přijmout nelze).  
 
 
 
Kritéria p řijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ Horní Branná a v MŠ Valteřice 
 
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (Školský zákon  

č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 4) s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové 
mateřské školy (Horní Branná, Valteřice).   
 

2.  Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy (Horní Branná, 
Valteřice) které k 31. 8. roku zápisu dovrší věku tří let a jehož sourozenec již 
navštěvuje nebo v dalším školním roce bude navštěvovat mateřskou školu.  
 

3.  Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy (Horní Branná, 
Valteřice) které k 31. 8. roku zápisu dovrší věku tří let a nemá sourozence v mateřské 
škole. 

 
4.  Dítě s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod (Horní Branná, Valteřice). 

V pořadí dle výše uvedených kritérií. 
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U všech výše uvedených kritérií budou děti přijímány od nejstaršího k nejmladšímu. 
 
 
 
       Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy 
 
V Horní Branné 19. 2. 2019 
 
 


