
Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy 
www.zskozolupy.czzskozolupy@volny.cz  tel.377922303(ZŠ) nebo 377922404(MŠ) 

* Doložení řádného očkování dítěte   

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

INFORMACE o organizaci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Vedení ZŠ a MŠ Kozolupy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na 

základě kritérií a doložení vyplněných tiskopisů: 

• žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci (žádost o přijetí 

k povinnému předškolnímu vzdělávání pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 

stávajícího roku, tj. k 31. 8. 2022; žádost o individuální vzdělávání – možnost pouze u povinného 

předškolního vzdělávání; žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – děti mladší 5 let, které 

nesplňují povinné předškolní vzdělávání), 

• doložení řádného očkování dítěte (pouze u dětí mladších 5 let)*, 

• kopie: rodného listu a karty zdravotní pojišťovny dítěte, 

• rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (rozvedení rodiče, samoživitel/ka, náhradní rodinná 

péče, atd.). 

Podání žádosti: 

a) do datové schránky školy (DS: 9kxkzz8),   

b) poštou (doporučujeme doporučeně),   

      c) osobní podání: budova Základní školy Kozolupy, Kozolupy 1 v termínu:  

                                                                                                            5. května od 15.00 do 18.00 hod. 

                                                                                                            6. května od 8.00 do 11.00 hod. 

 

Termíny pro odevzdání všech tiskopisů: do 6. května 2022 

Další informace: 

• pro školní rok 2022/2023 se přijímá cca 18 dětí do naplnění kapacity 59 dětí pro MŠ, 

• v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 budou mít na web. stránkách školy a veřejné vývěsce v ZŠ a MŠ 

Kozolupy zákonní zástupci pod svým pořadovým číslem zveřejněno rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci vyzvednou proti podpisu v sekretariátu školy 

(budova ZŠ), 

• pokud se zákonní zástupci rozhodnou dát své dítě do jiné MŠ, oznámí tuto skutečnost nejpozději 

do 30. 6. 2022 vedení školy, 

• společná schůzka se zákonnými zástupci přijatých dětí do MŠ, kde budou seznámeni 

s prostředím MŠ, školním řádem MŠ, organizací, stravováním a pedagogy, pravděpodobně bude 

probíhat na konci června nebo začátkem července tohoto roku (informace budou na web. 

stránkách školy, vývěsce MŠ a zaslány na emaily zákonným zástupcům). 

http://www.zskozolupy.cz/
mailto:zskozolupy@volny.cz

