
Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy, 
 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 

 

pro školní rok 2020/2021 
 

 

 

Datum konání zápisu: 

 

pondělí  4.května  2020  od  13.00  do  15.00  hodin 
 

 

 

 

1. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj platný průkaz  

    totožnosti. 

 

2. Termín odevzdání vyplněných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

    v mateřské škole je nejpozději do úterý 19.května 2020. 

 

3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou zákonní zástupci  

    dítěte písemně informováni rozhodnutím ředitele Základní školy a Mateřské školy   

    Rovečné nejpozději do pátku 29.května 2020. 

 

4. Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo můžete volat na tel. čísla:    

     a) 727 969 642 - p. Alena Juránková – vedoucí učitelka MŠ  

     - p. Dita Pešová – učitelka MŠ 

           - p. Vlasta Konopáčová – učitelka MŠ 

     b) 566 574 126, 723 965 228 – Mgr. Josef Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Rovečné. 

 

5. Zápis dětí bude probíhat v budově mateřské školy, Rovečné 197. 

 

 

 

V Rovečném dne 25.března 2020 

  

 

         Mgr. Josef Dvořák 

              ředitel školy 



Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181 

 

 

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy  

 

školní rok 2020/2021 
 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 budou v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 

otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem 48 dětí . 

 

 

 

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

 

1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  

    do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li     

    stanoveno jinak. Povinnost zákonného zástupce je přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

 

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemusí prokazovat, že se podrobilo  

    pravidelnému očkování, že je imunní proti nákaze, či že se nemůže očkování podrobit  

    z důvodů trvalé kontraindikace. 

 

3. Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím  

    do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně  

    veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním   

    nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování  

    podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

4. Při nástupu do mateřské školy by dítě mělo mít základní hygienické návyky, poznat si své  

    věci, obléknout se, používat kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem. 

 

 

 

V Rovečném dne 25.března 2020 

 

         Mgr. Josef Dvořák 

              ředitel školy 

 



Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181 
 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy  

 

školní rok 2020/2021 
 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 budou v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 

otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem 48 dětí . 

 

 

  

Do mateřské školy budou přijaty děti podle následujících Kritérií v daném pořadí: 

 

 

1. Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky (povinná předškolní  

    docházka) a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

 

2. Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 3 let a starší, s žádostí o přijetí k celodenní    

    docházce. 

 

3. Ostatní děti dle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození, do výše  

    volné kapacity. 

 

 

V rámci jednotlivých Kritérií se bude pořadí stanovovat podle data narození zapisovaných 

dětí, tzn. od nejstarších dětí k mladším. 

 

 

 

 

V Rovečném dne 25.března 2020 

 

 

         Mgr. Josef Dvořák 

              ředitel školy 

 


