
Zápis dě  do  

Mateřské školy  
na školní rok 2017 / 2018  

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dě   
do mateřské školy na školní rok 2017—2018 

 

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 se bude týkat dě  narozených  
1.9. 2011 – 31. 8. 2012. Předškoláci, kteří do školky za m nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení,  
musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit  

do MŠ k pravidelné docházce, nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Dě  s bydlištěm ve  
spádovém obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo  

spádový obvod. Žádos  o přije  dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00  
hodin. Dále je dostupná ke stažení na webových stránkách školy www.mspolice.cz. K dispozici budou  

i na dnu otevřených dveří pro rodiče a dě , 
 

který se uskuteční v pondělí dne 18. 4 .2017 od 15.00 do 17.00 hodin na 1.  budově ve třídě Zvonečky. 

Vyplněné žádos  do MŠ přijímáme na adrese:  Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují 
 

dne 15. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin  v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. 

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci: 

♦ Žádost o přije  dítěte do MŠ, podepsanou oběma rodiči a potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 
22, dále pak dle zákona  o ochraně veřejného zdraví  zákona č. 258/200 Sb. § 50) 

♦ občanský průkaz k ověření totožnos  a bydliště 
♦ rodný list dítěte 
♦ vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralos  dítěte (u těch dě , kde se žádá o odklad školní docházky) 
 

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu  
na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů. 

 
Kritéria pro přije  dě  k předškolnímu vzdělávání: 

Podle § 34 Školského zákona se přijímají dě   zpravidla ve věku 3-6 let. O přije  dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním  
pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnu  probíhá ve správním řízení bezodkladně,  

nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.  
Kritéria pro přije  dě :  

♦ dě  s povinným předškolním vzděláváním  – zapsány budou dě , které dovrší šest let věku v období 1.9.2017 do 31. 8.2018  
a dě , kterým byl schválen  odklad školní docházky – s trvalým pobytem v Polici nad Metují 

♦ přednostně se přijímají dě , které před začátkem  školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku  - s trvalým pobytem 
v Polici nad Metují 

♦ dě  podle věku od nejstarších po nejmladší  - přednostně s trvalým pobytem v Polici nad Metují. 
 

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979  
u ředitelky Dany Balákové, nebo na emailu mspolice@email.cz 

úterý


