
Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87 Vlkava, 294 43 Čachovice
– příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Jitkou Čadilovou, IČ 75033151

INFORMACE K ZÁPISU 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VLKAVA 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí těmito předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Čj.:44/2020 Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Organizace předškolního vzdělávání:
 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let. 
 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Stanovená kritéria:
1.Děti, které k 31.8.2020 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalý 
pobyt na Vlkavě – ve školském obvodu spádové Mateřské školy Vlkava. 
2.Děti, které k 31.8.2020 dosáhnou věku 4 let a mají trvalý pobyt na Vlkavě – ve školském obvodu 
spádové Mateřské školy Vlkava. 
3.Děti, které k 31.8.2020 dosáhnou věku 3 let a mají trvalý pobyt na Vlkavě – ve školském obvodu 
spádové Mateřské školy Vlkava. 
4.Děti s trvalým pobytem na Vlkavě a trvalým pobytem mimo obec Vlkava (podle dosaženého věku od 
nejstaršího dítěte k nejmladšímu, do naplnění kapacity mateřské školy).

Termín zápisu: 2.5.-16.5.2020

Podání – doručení žádosti: 
1.datovou schránkou, ID schránky: v4mk33p 
2.emailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze poslat jen prostý mail, e-mail: 
msvlkava@msvlkava.cz 
3.doporučeně poštou /nelze pouze vhodit do schránky, adresa: Mateřská škola Vlkava, okres Mladá 
Boleslav, Za Školou 87 Vlkava, 294 43 Čachovice
 
Zákonný zástupce dokládá:
 Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,  žádost je  ke stažení na webových stránkách školy 

(www.msvlkava.cz).
 Čestné prohlášení o očkování dítěte. Nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
 Kopii očkovacího průkazu (prostou kopii bez ověření) o povinném očkování dítěte dle § 50 zákona o 

ochraně veřejného zdraví nebo potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 Kopii Rodného listu dítěte (prostou kopii bez ověření).
 U cizinců doklad o místě pobytu dítěte.
 Kopii doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (v případě 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). 
 Oboustrannou kopii Občanského průkazu zákonného zástupce, který žádost podává.

Vlkava dne 8.4.2020
                                                                                      ………………………………………
                                                                                            Čadilová Jitka, ředitelka MŠ


