
      Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most 

Email: skolka@zskaterina.cz.                                                 Telefon MŠ: 417 633 247 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KATEŘINKA 

pro školní rok 2022/2023  

  

proběhne ve středu 4. 5. a ve čtvrtek 5. 5. 2022 za osobní přítomnosti 

dětí v mateřské škole 

(středa od 8:00 – 16:00 hod., čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.) 

    

Žádost lze také doručit v termínu od 2. - 16. 5. 2022 těmito způsoby:  

• do datové schránky školy: n8mqt2q 

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce skolka@zskaterina.cz. Bez 

uznávaného podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, 

jinak se k žádosti nepřihlíží 

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně) 

K zápisu je třeba doložit tyto dokumenty: 

• vyplněnou žádost o přijetí a potvrzenou lékařem (ke stažení na webových 

stránkách školy), nebo k vyzvednutí v MŠ před zápisem  

• rodný list dítěte  

• občanský průkaz zákonného zástupce 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. - od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné! 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ  

(bodové hodnocení, na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí) 

Nárok na přednostní přijetí mají podle zákona 178/2016 Sb.do mateřské školy děti, které do 
31.8.2022 dosáhnou 5 let věku. 

 kritérium body 
 
Děti podle věku 

Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let 15 

 Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let 10 

 
Trvalý pobyt 

                  Trvalý pobyt ve spádovém obvodu 25 

                   Trvalý pobyt mimo spádový obvod 
 

20 

Sourozenec                    Sourozenec v MŠ 5 
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Počet přijatých dětí bude ovlivněn volnou kapacitou školy 

Více informací naleznete na webu školy 

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ 
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