
ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MŠ  CHOLTICE 

 

na školní rok   2021 / 2022 

------------------------------------------------ 

 

 

 
ŘEDITELKA MŠ  A  MĚSTYS  CHOLTICE  VYHLAŠUJÍ 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

 

 
Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské 

škole,  ve dnech  3. – 4. května 2021, v době od 7.00 do 15.00 hodin. 

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu 

dítěte  přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 

14.května 2021. 
Vzhledem k platným mimořádným opatřením musí rodiče do MŠ 

vstupovat jednotlivě a  v respirátoru kategorie FFP2 a vyšší. 

 

 

 

 

 
                

 

https://www.webskoly.cz/ms_nmps/Clanek/1216


SMĚRNICE  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MŠ  CHOLTICE - 

Čj. 31/17  

 

 
       Přijetí do MŠ Choltice se řídí následujícími kritérii : 

 

1. Nejdříve jsou přijímány vždy děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách. (§34 ods.1 

Školského zákona) 

 

2. Na druhém místě jsou přijímáni předškoláci z okolních obcí. Dále jsou přijímány děti 

zaměstnanců Základní školy Choltice, Mateřské školy Choltice a Úřadu městyse 

Choltice. 

 

3. Třetí skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách, starší 4 

let,  s pravidelnou  celodenní docházkou. 

 

4. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách, starší  

3 let,  s pravidelnou  celodenní docházkou 

 

5. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištem v Cholticích, Ledci a Podhorkách, které  

dovrší 3 let do 31.12. daného kalendářního roku, s pravidelnou celodenní docházkou. 

Tyto děti nastoupí do MŠ po dovršení 3 let. 

 

6. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Bezděkově, Chrtníkách, Jedousově, 

Jeníkovicích, Svinčanech, Svojšicích a Poběžovicích starší 3 let, s pravidelnou 

celodenní docházkou. 

 

7.  Pokud to dovolí kapacita školy, pak se na zbývající volná místa zařadí děti bez ohledu    

     na místo bydliště, s pravidelnou celodenní docházkou 

 

 

 Poznámky :  

 

1. Pokud bude třeba v některé ze skupin podle odstavců 3 – 7 vytvořit pořadí, bude toto 

vytvořeno podle data narození;  podle takto vytvořeného pořadí pak budou přijímány 

děti od nejstaršího, v případě shody rozhodne los. 

2. Obce vyjmenované v bodě 6 jsou obce, které se finančně podílely na rekonstrukci MŠ. 

3. Přijímají se pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (§34 

odts.5 ŠZ), výjimku tvoří pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

   

 

Tato pravidla byla projednána se starostou městyse Choltice a jsou platná od :  1.4.2017 

  

 

             

V Cholticích dne : 20.3.2017                                                                Eva Nevolová 

                                                                                                        ředitelka MŠ Choltice 

 


