
Zápis do Mateřské školy Stromovka, Choceň pro školní rok 2021/2022 

 

Příjem žádostí o přijetí – probíhá v termínu 2.-16. května 2021 

 

Žádost může zákonný zástupce doručit následujícími způsoby: 

a) Do datové schránky školy – umwkzvu  

b) E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

c) Poštou (rozhodující  je datum podání na poštu)  

d) Osobním podáním ve škole dne 3.5.2021 od 8 do 15,30 hodin v  ředitelně školy 

 

K zápisu  (osobní podání žádosti) 3.5.2021 přinesete:  

• řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí potvrzenou Vaším dětským lékařem (doklad, že dítě je 

řádně očkováno – tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)  

• rodný list dítěte  

• občanský průkaz zákonného zástupce  

 

Při podání žádosti dálkovou formou zasíláte: 

• Žádost o přijetí 

• Kopii rodného listu dítěte 

• Doklad o očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) – je 

součástí Žádosti o přijetí 

 

Postup při přijímacím řízení:  

1. Žádost o přijetí do MŠ Stromovka si vyzvednete v mateřské škole v měsíci dubnu (denně od 6,00 do 

16,00 – k dispozici u vchodu do MŠ), nebo stáhněte z webových stránek školy  

2. Žádost vyplníte, necháte potvrdit dětským lékařem očkování. 

3. Žádost doručíte mateřské škole některým z výše uvedených způsobů v termínu od 2. do 16.5.2021 

4. Vaše žádost bude ihned zaevidována a bude jí přiřazeno registrační číslo.  

 

Pořadí přijetí žádostí ani forma podání žádostí nemá žádný vliv na pořadí přijatých dětí.  

 

Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií:  

Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude 

postupovat následovně:  

Převýší-li počet uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Stromovka, Choceň, 

budou děti přijímány dle následujících kriterií:  



1. K předškolnímu vzdělávání se v souladu se zák. 561/2004 Sb. v platném znění přednostně přijímají děti v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na místo trvalého bydliště (děti, které 

od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 dosáhnou 6 let) a děti s odkladem školní docházky  

2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a integrovaných obcích (Hemže, Dvořisko, Březenice, Plchůvky, Nová 

Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2021 dovrší věku 4 let, v pořadí dle věku sestupně.  

3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a integrovaných obcích (Hemže, Dvořisko, Březenice, Plchůvky, Nová 

Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2021 dovrší věku 3 let, v pořadí dle věku sestupně.  

4. Ostatní uchazeči v pořadí dle věku sestupně do naplnění volné kapacity MŠ. 

 

Seznam přijatých dětí, vedených pod přidělenými registračními čísly, bude zveřejněn na vchodových 

dveřích do MŠ a webových stránkách školy, předpokládaným dnem vyvěšení je úterý 18.5.2021.  

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za doručená.  

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ ve čtvrtek 20 5. 2021 v 

době od 8,00 – 15,00 hodin. 

 V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit ve čtvrtek  

13.5.2021 v době od 8 do 13,30 hodin v ředitelně školy.  

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční ve středu 26.5.2021 od 15 hodin v budově MŠ Stromovka, 

Choceň.  

 

 

Choceň 11.3.2021         Mgr. Michaela Bubeníčková,  

          ředitelka MŠ Stromovka, Choceň 


