
               

 
 

Topolová 622, 289 23 Milovice 

IČ 75072441, tel: 325 514 645 

 

 

Zápis do MŠ Sluníčko 
Milovice - Mladá 

                        se pro školní rok 2022 /2023 bude konat  

 

v úterý 3. 5. 2022  
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod. 

 
 

Zájemci o přijetí dětí do MŠ Sluníčko si mohou tiskopis žádosti stáhnout z webu školy 

www.ms-slunicko.com /žádost má 2 listy/ nebo si ji vyzvednout již vytištěnou  během dubna 

u hl. vchodu do MŠ.  

 

V den zápisu tj. 3.5. 2022 přinesou zákonní zástupci dítěte originál žádosti vyplněné a 

potvrzené dětským lékařem. Dále prosíme s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte, 

občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o trvalém pobytu dítěte,  u 

cizinců pas a povolení k pobytu.  

V případě nemoci či jiného vážného důvodu je náhradní termín podání žádosti možný 

v rozmezí od 4.5. do 13.5. 2022 po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou školy na  tel. č. 

728 641 408.  

Posuzovány budou pouze žádosti řádně, úplně a čitelně vyplněné. 

 

 

Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovenou kapacitu počtu dětí 

MŠ Sluníčko, bude přijímat ředitelka školy dle těchto kritérií v uvedeném pořadí:  

 

 

1) K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přednostně přijímají 

děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 

docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením uvedených 

dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol.                          

(spádový obvod č. 1: Milovice-Mladá, Benátecká Vrutice). 

Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, 

informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne 

ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ. 

 

 

2)  K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají děti 

s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádového obvodu č.1-Milovice-

Mladá, Benátecká Vrutice od  nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. 

http://www.ms-slunicko.com/


 

 

 

 

3) K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají děti 

s trvalým pobytem v dané obci  podle spádového obvodu č.1 mladší tří let- 

narozené od 1.9. 2019 a později a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší, 

minimálně však do dovršení dvou let do 31.8. 2022. Ke dni přijímacího řízení musí 

být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony 

sebeobsluhy, zejména osobní hygieny. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní 

nárok. 

 

4) K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají děti 

s místem trvalého pobytu v dané obci mimo spádový obvod č.1 od nejstaršího po 

nejmladší, zpravidla tříleté. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. 

 

5) K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají děti             

s trvalým pobytem mimo obec a spádový obvod od nejstaršího po nejmladší, 

zpravidla tříleté. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. 

 

 

Den otevřených dveří:  

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti, kteří zvažují podání žádosti o přijetí dítěte          

do MŠ Sluníčko na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý  26. dubna 2022 od 9 

do 11:30 hodin  ve vnitřních i venkovních prostorách mateřské školy.  

 

Předpoklad uvolněných míst je 85. 
 

Poučení:  

Registrační číslo- obdržíte na základě odevzdané žádosti v den zápisu. Pod registračními  

čísly budou zveřejněny výsledky zápisu na webu mateřské školy a ve vývěsce před 

mateřskou školou, proto si jej pečlivě uschovejte. 

 

Nahlédnutí do spisu dle správního řádu- výzva: 18.5. 2022 10-12 hodin, ředitelna MŠ 

Sluníčko. Zde si můžete prohlédnout svůj spis, popřípadě dodat dokument. Do 20.5. 2022 

musí být vše doloženo, aby se vše považovalo za platné k dalšímu řízení. 

 

Každá žádost o přijetí, kterou osobně podá zákonný zástupce dítěte k rukám ředitelky             

ve stanoveném  místě a termínu, bude ředitelkou posouzena dle kritérií a následně zpracována 

do pořadníku.  

 

O všech žádostech ředitelka rozhodne písemně.  

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude písemně vystaveno nejdéle do 30ti dnů           

od data přijetí žádosti.  

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně proti podpisu            
u ředitelky školy.   

                                                                                         

 Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou domů na doručenku. Pokud bude Vaše dítě 

přijato do více mateřských škol ve městě, prosíme, abyste v co nejkratším čase zaslali 

písemnou  zprávu  o vzdání se místa tam, kde Vaše dítě nebude nastupovat. Děkujeme . 

 
 

                                                    Zpracovala: Bc. Soňa Růžičková, ředitelka školy 

                                                                     dne: 3.3. 2022 
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