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Věc: Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Halenkovice 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v úterý 5. 

května 2015 v době od 12 do 15 hodin v budově mateřské školy. 

 Zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole včetně lékařského potvrzení o očkování dítěte, rodný list dítěte. 

(Tiskopis – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole – je k dispozici na 

webových stránkách školy – www.zshalenkovice.cz (základní škola / mateřská škola) nebo si 

tiskopis mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v mateřské škole v úterý 21. dubna 2015 

v době od 9 do 11 hodin, kdy se bude konat Den otevřených dveří v mateřské škole). 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková 

organizace, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 2 odst. 

4), zákonem č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková 

organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na 

základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávaní v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu: 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání – školský zákon). 

 

2. Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci  Halenkovice, které k 31.8.2015 

dovrší věku tří let. 

 

3. Přijetí se řídí věkem – přijímají se děti od nejstarších po nejmladší do výše naplnění 

kapacity mateřské školy.  

 

 

 

                                                             

 

 

 

V Halenkovicích 26. března 2015                   Mgr. Tělupil Vojtěch, ředitel školy 

 

 

http://www.zshalenkovice.cz/

