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Doplňující zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
 

Ředitelka Základní a Mateřské školy Sluhy vypisuje doplňující zápis do mateřské školy, 
který proběhne v týdnu  

 

od  5. do 11. září 2022  
 

z důvodu uvolnění slovy jednoho místa v mateřské škole. 
Nástup přijatého dítěte do mateřské školy bude ke dni 15. 9. 2022. 

 
Doplňující zápis do mateřské školy proběhne písemnou formou. 
Požadované dokumenty mohou rodiče poslat emailem na adresu reditel@zsmssluhy.cz nebo  
podat v pracovních dnech osobně v kanceláři školy. 
 
  
Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání: 

 
1. Děti, které k 15. 9. 2022 dovrší věk tří let. Mladší dítě není možno přijmout. 
2. Děti dle věku - od nejstaršího po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obce Sluhy. 
3. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů na území obce Sluhy. 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. 
 
 
K zápisu rodiče - zákonní zástupci – podají tyto doklady:  

1. kompletně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Sluhy 
2. kompletně vyplněný Evidenční list s potvrzením lékaře 
3. čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte v obci Sluhy  
4. kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte 
5. kopii rodného listu dítěte 
Formuláře Žádost a Evidenční list najdete ke stažení na webových stránkách školy zsmssluhy.cz. 
 

UPOZORNĚNÍ! Rodiče, kteří podávali žádost v termínu řádného zápisu v květnu letošního roku, 
podají pouze Žádost o přijetí (již nemusí podávat žádné další doklady)! 
 
 
Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí 

 
Ředitelka školy vydá do 12. září 2022 rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. 
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným 
registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveřích mateřské 
školy po dobu 15 dní.  
Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude k vyzvednutí v ředitelně školy. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou. 
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