
 

 

 

                                

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  na školní rok 2022/2023 

v Základní škole MJ Husa a Mateřské škole Husinec 

 

Zápis do MŠ bude probíhat v pátek 13. května 2022 od 14,30 – 16,30 hodin v budově Mateřské 

školy. 

Zákonný zástupce dítěte předloží : 

- vyplněné tiskopisy : 

1) Evidenční list dítěte   

2) Žádost o přijetí do Mateřské školy 

      (oba tiskopisy dostupné na www.zshusinec.cz v sekci Mateřská škola – Dokumenty ke stažení   

       nebo přímo v MŠ) 

        

- platný občanský průkaz 

- originál rodného listu dítěte 

- potvrzení registrujícího praktického lékaře  pro  děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo  

pravidelnému očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví ve znění pozdějších 

předpisů (kromě dětí, které v tomto školním roce budou plnit povinnou školní docházku). 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti na 

internetových stránkách města Husinec (www.husinec.cz), dále vyvěšením seznamu na vstupních 

dveřích MŠ.  Registrační číslo dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte při zápisu do MŠ. Děti budou 

přijímány dle platných kritérií pro rok školní 2022-23. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti.   

 

 

 

 
V Husinci 28.3.2022 

               Mgr. Eva Zemanová v.r. 

        Ředitelka školy 
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Upřesnění  kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání   v MŠ Husinec pro 

školní rok 2022/2023 

 

 
Kritérium  Bodové ohodnocení 

Věk dítěte Dítě 5-leté  ( 6 let dosáhne v období od 1.9. do 

31.12. příslušného školního roku, od kterého má být  

přijato do MŠ) 

12 

Dítě 4-leté (5 let věku dosáhne během školního 
roku, od kterého má být přijato do MŠ) 

12 

Dítě 3-leté  (věku 4 let dosáhne během školního 
roku, od kterého má být přijato do MŠ)   

12 

Dítě 2-leté (věku 3 let dosáhne během školního roku, 

od kterého má být přijato do MŠ)   

0 

Pobyt dítěte 

 

Dítě má trvalý pobyt v Husinci a spádových 
obcích  

20 

Dítě má trvalý pobyt mimo Husinec a spádové 
obce  

0 

Celkový počet bodů:  

 

●Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 

hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění 

k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. D ) školského 

zákona. 

●V případě shodnosti bodů, bude postoupnost přijetí dána pořadím narození v příslušném 

roce - upřednostněno bude dítě starší. V případě stejného věku rozhodne los. 

 
 
 
                                                                                          Mgr.Eva Zemanová, v.r. 

                                                                                               ředitelka školy 

 
 


