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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 

 15. 4. 2013 od 8:00 – 14:00 

 žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář 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. 

 23. 4. 2013 od 12:00 – 15:00 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 

 30. 4. 2013  - 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 

 7. 5. 2013 8:00 – 14:00 budova MŠ Horní Branná, MŠ Valteřice 

 Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou požadované doklady (rodný list dítěte, a 

vyplněné formuláře, které obdrželi 30. 4. nebo 6. 5.)   

Do MŠ Horní Branná bude přijato 7, do MŠ Valteřice 8 dětí (více dětí, vzhledem 

k naplněnosti kapacity obou MŠ, přijmout nelze). 

 

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ Horní Branná a v MŠ Valteřice 

 

Do Mateřské školy Horní Branná budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Horní Branná, 

do Mateřské školy Valteřice budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Valteřice při splnění 

následujících kritérií.  V případě nenaplnění kapacity mateřské školy jsou při zápisu 

upřednostňovány děti s trvalým pobytem ve druhé části obce, které nebyly z kapacitních 

důvodů zapsány do druhé mateřské školy v obci. Při zápisu budou upřednostňovány děti 

zaměstnanců školy. 

 

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (Školský zákon č. 

561/2004 Sb., § 34, odst. 4) nebo s odkladem povinné školní docházky. 

2. Dítě, které k 31. 8. roku zápisu dovrší věku tří let a jehož sourozenec již navštěvuje a v 

dalším školním roce bude navštěvovat mateřskou školu. Z hlediska tohoto kritéria budou 

přijímány děti od věkově nejstaršího k nejmladšímu. 

3. Dítě, které k 31. 8. roku zápisu dovrší věku tří let. Z hlediska tohoto kritéria budou 

přijímány děti od věkově nejstaršího k nejmladšímu.  

4. Dítě, které k 31. 8. roku zápisu nedovrší věku tří let a jehož sourozenec již navštěvuje 

a v dalším školním roce bude navštěvovat mateřskou školu.  Z hlediska tohoto kritéria budou 

přijímány děti od věkově nejstaršího k nejmladšímu.  
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5. Dítě, které k 31. 8. roku zápisu nedovrší věku tří let. Z hlediska tohoto kritéria budou 

přijímány děti od věkově nejstaršího k nejmladšímu.  

Děti, které navštěvují druhou mateřskou školu v obci, budou přeřazeny na základě závažných 

důvodů v písemné žádosti podané řediteli školy a za předpokladu, že nebude naplněna 

kapacita mateřské školy, kam podávají žádost o přeřazení.   

 

 

 

 

 

       Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy 

 

V Horní Branné 25. 3. 2013 

 

 


