
Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace, 

Zhoř 102, 588 26, Zhoř 

VYHLAŠUJE 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZHOŘ 

na školní rok 2020 – 2021. 

Zápis se koná  v termínu  od 2. 5. do 16. 5 2020. 

K zápisu je třeba vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která obsahuje jméno, 

příjmení, datum narození a adresu dítěte, jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce dítěte.   

K žádosti je třeba přiložit prostou kopii rodného listu a očkovacího průkazu a čestné prohlášení o tom, 

že dítě bylo řádně očkováno. Žádost nemusí být potvrzena od lékaře. 

Formulář žádosti a čestného prohlášení o očkování můžete získat takto:             

1. pokud nám napíšete na adresu mszhor@centrum.cz  nebo zszhor@centrum.cz, 

zašleme vám je e-mailem; 

2. můžete si je stáhnout na webových stránkách školy zs-zhor.vasko.cz; 

3. budou uloženy v obálkách v poštovní schránce mateřské školy, která je umístěna u vchodu do MŠ  

(na vrátkách). 

Vyplněnou a podepsanou žádost, čestné prohlášení, kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu 

dítěte je třeba doručit do výše uvedené organizace těmito způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

3. poštou na adresu školy,  

4. osobní podání – stačí umístit do boxu umístěného před budovou základní školy 
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Další informace:  

 Povinnost povinného předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. 

 Individuální vzdělávání: pokud si rodiče zvolí individuální vzdělávání dítěte (dítě nenavštěvuje MŠ), 

musí dítě přihlásit k zápisu nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku a žádost o individuální 

vzdělávání dítěte předat řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu. 

 Informace o přijetí (nepřijetí) dítěte obdržíte do 30 dnů (od 16. 5.). 

Podmínky předškolního vzdělávání: 
- děti řádně očkované v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. § 50; 

- spádová oblast: Zhoř, Nadějov, Stáj. 

KRITÉRIA PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádové oblasti. 

2. Ostatní děti ze spádové oblasti - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu 

volné kapacity mateřské školy. 

3. V případě volné kapacity MŠ děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které 

nejsou ze spádové oblasti. 

4. V případě volné kapacity MŠ ostatní děti, které nejsou ze spádové oblasti – přijímány budou děti      

v pořadí od nejstaršího po nejmladší. 

Přijímání dětí probíhá ve správním řízení, každý účastník správního řízení má právo nahlédnout do spisu 

přijímacího řízení. 

 

 vyřizuje : Petruše Valentová       Mgr. Richard Března 

 telefon :  567 277 143                    ředitel školy 

  mobil:     605 705 708       mobil:  724 284 890    
    


