
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2020 - 2021  

 

 
Ředitelka Mateřské školy Petroupim vyhlašuje zápis dětí 
do Mateřské školy Petroupim pro školní rok 2020 – 2021,  

s nástupem 1. 9. 2020  
 

Termín zápisu je 12. 5. 2020 od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin 
  

Formuláře potřebné k zápisu jsou dostupné na webových stránkách mateřské školy nebo 
 po domluvě na tel. 724 843 802 – Mgr. Hana Nenadálová - ředitelka MŠ).  
U zápisu je nutné doložit:  
 rodný list dítěte,  
 občanský průkaz zákonného zástupce,  
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ,  
 evidenční list dítěte potvrzený lékařem, 
 souhlas k ověření osobních údajů.  
 
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Petroupim:  
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou vydána v souladu s novelou zákona 
č. 178/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
1. Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (povinné předškolní vzdělávání pro 
školní rok 2020 / 2021 se vztahuje na děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2021 
a také děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky) a jejichž místo trvalého 
pobytu je ve spádové obci Petroupim.  
(§34 odst. 1 školského zákona a § 34a školského zákona).  
 
2. Děti, které před začátkem školního roku 2020 / 2021 dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku, pokud mají místo trvalého bydliště ve spádové obci Petroupim, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku  
(§34 odst. 3 školského zákona).  
 
3. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci Petroupim podle data narození v posloupnosti 
od nejstarších k mladším, t. j. přednost má starší dítě před mladším.  
 
4. Děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu není ve 
spádové obci Petroupim.  
 
5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích jsou přijímány pouze v případě, že není 
naplněna kapacita MŠ, a to podle data narození v posloupnosti od nejstarších  



k nejmladším do dosažení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ.  
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky 
mateřské školy. 
 
Kontakt pro případné dotazy:  
Email: mspetroupim@seznam.cz 
Tel. 724 843 802 


