
MATEŘSKÁ ŠKOLA Střelná, okres Vsetín 

 

 

Číslo jednací: 79/16 

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Střelná, okres Vsetín po dohodě se 

zřizovatelem Obec Střelná a v souladu s § 34 odst.1, 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro 

podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 

  

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Střelná, okres Vsetín 

Termín: 28.4.2016 

Doba pro podání žádosti:  8,00 do 15,00 hod.  
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2015/2016 budou umístěny na nástěnce v Mateřské škole Střelná, v prodejně Jednoty a vyhlášeny 

místním rozhlasem, na internetových stránkách ZŠ Střelná (www. skolastrelna.cz v oddělení Mateřská 

škola, informace pro rodiče), a na stránkách Obce Střelná v oddělení Aktuality 

 

Důležité informace: 

  

 

 

 Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Střelná, okres 

Vsetín si můžete vyzvednout v MŠ Střelná, okres Vsetín v období  

                           18.-22. 4. 2016  od 7,00 – 15,30 

 V termínu podávání žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – tj. 28. 4. 2016 se 

dostavte s dítětem do MŠ (dle výše jmenovaného zákona jsou do MŠ zapisovány zpravidla děti 

ve věku od 3 do 6 let), v případě nemoci dítěte nebo jiné překážky doporučuji tuto skutečnost 

telefonicky nebo osobně nahlásit ředitelce MŠ. 

 
 Přineste s sebou doklady totožnosti (zákonný zástupce - občanský průkaz, dítě – rodný list) a 

řádně vyplněnou žádost. Ta musí obsahovat přesně vyplněné všechny náležitosti, včetně razítka 

od lékaře o povinném očkování dítěte a vyjádření k jeho zdravotnímu stavu. 

 
 Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou průběžně přijímány během celého dne 

– tj. 28.4.2016 ve stanoveném čase. 

 
 Po stanoveném termínu již nebude možné žádosti dále přijímat.  

Prostory MŠ jsou pro zapisované děti a jejich zákonné zástupce otevřeny po celý den,“. Zákonní 

zástupci dítěte odpovídají za bezpečnost svého dítěte po celou dobu pobytu v MŠ. 
 

 

Ve Střelné 15.4.2016        ----------------------------------------  
                      Ludmila Bartošáková 

                      ředitelka Mateřské školy Střelná, okres Vsetín  

                                                        
  

 


