
Informace k průběhu zápisu dětí do MŠ Na Paloučku, Horažďovice, 
příspěvková organizace 

 

 
 

Termín zápisu: 2. 5. 2019 

 

Čas:         13:00 - 16:00 

 

Místo:    třída Motýlci (vstup z ulice Loretská, oranžový vchod, 1. patro) 

Jak postupovat a na co nezapomenout: 

 Při vstupu do třídy Motýlků, kde bude zápis do MŠ probíhat, obdrží zákonní zástupci registrační 
číslo. Rodič, který zapisuje více dětí, dostane registrační číslo pro každé dítě zvlášť. Pod 
přiděleným registračním číslem bude vedeno správní řízení a zveřejněno rozhodnutí o přijetí 
dítěte. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na www.mshorazdovice.cz a na vstupních dveřích do 
MŠ – 1. i 2. pavilon. Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ nehraje přidělené registrační číslo 
žádnou roli. Na základě svého registračního čísla budou rodiče postupně vyzváni k zápisu 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 

 V den zápisu vyplní zákonní zástupci dítěte v MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a obdrží Evidenční list pro dítě v mateřské škole.  
 

 Formuláře  
o Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

o  Evidenční list pro dítě v mateřské škole 

jsou dostupné také na webových stránkách www.mshorazdovice.cz. Zákonní zástupci si 
mohou tyto formuláře vytisknout a předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání a vyplněný Evidenční list potvrzený lékařem odevzdat u zápisu. Nevyplňujte 
prosím předem datum podání žádosti. 

 Kdo si bude vyzvedávat formuláře při zápisu, vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání přímo v MŠ, Evidenční list vyplněný a potvrzený od lékaře odevzdá ředitelce 
mateřské školy 10. 5. 2019 v době od 8:00 do 13:00 hodin. 

 Budeme potřebovat jméno, datum narození, adresu, telefonický kontakt (vezměte s sebou 
rodný list dítěte a váš občanský průkaz).    
 

 V případě většího počtu žádostí o přijetí, než je volná kapacita míst v MŠ, bude ředitelka 
školy rozhodovat dle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí (jsou dostupné 
na webových stránkách  www.mshorazdovice.cz). 
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