
Z Á P I S      na školní rok 2022/2023 

do Mateřské školy Hrubčice, je stanoven v termínu 

od 10.  do 12. května 2022 

v čase od 10:00 – do 15:00 hodin 
v budově Mateřské školy v Hrubčicích 

Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění 

 

K zápisu se mohou dostavit zákonní zástupci s dětmi osobně, nebo žádost s potřebnými přílohami v listinné 

podobě a prostou kopií rodného listu dítěte můžou zaslat poštou, nebo elektronicky pomocí e-mailu s uznávaným 

elektronickým podpisem na elektronickou adresu MŠ, nebo do datové schránky, viz. 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
 

Zákonní zástupci předloží řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou  

„Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání v MŠ Hrubčice“  

občanský průkaz a rodný list dítěte  
(Formulář žádosti a info k zápisu je k dispozici na web. stránkách MŠ - www.mshrubcice.cz, nebo v Mateřské škole Hrubčice) 

 

Doporučujeme rodičům, aby si telefonicky (582 368 328), nebo osobně domluvili čas návštěvy MŠ K zápisu!!! 
 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu   

období od 1. června 2022 do 15. července 2022    

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на 
території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 

зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року 

http://www.mshrubcice.cz/

