
Informace pro rodiče k přijímání dětí 
do MŠ Hluboká nad Vltavou pro školní rok 

2022/2023 
Přijímání d ětí pro nový školní rok 2022-2023 bude probíhat na o dlou čených pracovištích v dob ě od 

8,00 hod. do 15,30 hod.  

MŠ Ruská 527  úterý    3. 5. 2022 

MŠ Masarykova 56 středa    4. 5. 2022 

MŠ Masarykova 62    čtvrtek    5. 5. 2022 

MŠ U Parku 1610         pátek    6. 5. 2022 

1. Zápis dítěte bude proveden na formuláři, který si rodiče/zákonní zástupci dítěte stáhnou z webových 
stránek MŠ http://www.ms.hluboka.cz/. 
Vyplněné formuláře, v zalepené obálce (Žádost o přijetí, Prohlášení zákonného zástupce, Kritéria pro 
přijímání dětí, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Dohoda o způsobu docházky) odevzdají 
rodiče/zákonní zástupci dítěte v termínu zápisu do označené schránky na jednotlivých odloučených 
pracovištích mateřské školy. 
 

2. Součástí žádosti bude okopírovaný rodný list dít ěte, zdravotní karta pojiš ťovny dít ěte, platný 
občanský pr ůkaz zákonného zástupce, doklad  o absolvování stano vených o čkování  (je-li dítě 
dlouhodobě nemocné - nemohlo být očkované, doloží rodiče vyjádření odborného lékaře o 
způsobilosti dítěte) a doklad o trvalém bydlišti dít ěte. 

• Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hluboká nad Vltavou 
bude ředitelka školy postupovat dle platných kritérií, která Vám byla poskytnuta. Při rozhodování o 
přijetí dítěte se specifickými potřebami např. zdravotní omezení, dieta, tělesné a smyslové postižení, 
poruchy ve vývoji, aj., zváží ředitelka možnosti mateřské školy – podmínky hygienické, provozní, 
personální. 

• Zákonným zástupcům bude telefonicky sděleno pořadové číslo z Jednacího protokolu. 
• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje nebo nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou 

zveřejněna na nástěnce každé mateřské školy pod přiděleným pořadovým číslem  
• v pond ělí 30. 5. 2022. 
• Ve čtvrtek 26. 5. 2022  mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu na MŠ Ruská 527, za účelem 

seznámení se s podklady rozhodnutí, v době od 10.00 hod. do 12.00 hod ., po telefonické domluvě 
na čísle 387 966 165. 

• Rozhodnutí budou zákonným zástupcům vydána na odloučených pracovištích a na MŠ Ruská 527, 
Hluboká nad Vltavou ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 10.00 hod. do 12.00 hod . (podle místa zápisu). 

• Zákonní zástupci přijatých dětí v tento den zároveň obdrží další informace a tiskopisy potřebné pro 
nový školní rok 2022/2023. 

 

 

 


