
Mateřská škola Láz  
Láz č. 7, Bohutín 262 41, IČO: 709 92 436, Tel: 607 827 592 

 

Zápis do Mateřské školy Láz 

 se koná  

ve čtvrtek 9. května 2019 od 10:00 do 16:00 

 

⚫ Zápis probíhá v souladu s ustanovením Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s kritérii 

ředitele školy pro zápis dětí do MŠ. 

⚫ Podle ustanovení Školského zákona č. 561/2004., § 34 odstavec 3 v aktuálním znění, budou 

ze zákona přednostně přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně 3 let, s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.  

⚫ Děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 5 let mají předškolní vzdělávání povinné. 

⚫  Počet přijímaných dětí podléhá stanovené kapacitě školy 28 dětí. Pokud počet žádostí o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Láz překročí počet volných míst pro 

školní rok 2019/2020, postupuje ředitelka při přijímání dětí dle stanovených 

doplňujících kritérií (příloha č. 1) 

⚫ Potřebné formuláře, žádost o přijetí a potvrzení od lékaře, jsou k dispozici:  

                                 - Obecní Úřad Láz (v úředních hodinách) 

                                 - Mateřská škola Láz (6:30 – 16:00) 

                                 - ke stažení na webových stránkách MŠ (mslaz.cz)  

Při zápisu je zapotřebí předložit doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Každé 

dítě dostane přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním 

číslem na vstupních dveřích Mateřské školy Láz, na webových stránkách Obecního úřadu Láz a 

Mateřské školy Láz, nejpozději do 15 dnů od termínu zápisu. Zákonným zástupcům přijatých 

dětí nebudou dle novely zákona 561/2004 Sb. zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. Zákonným 

zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou nejpozději 15 dnů od data 

zápisu. 

Termín podání žádosti o přijetí: 1. 4. - 9. 5. 2019 

Místo pro podání žádosti o přijetí: Mateřská škola Láz (ředitelce školy nebo paní učitelce) 

 

V Lázu 3. 3. 2019                                                                   Mgr. Kateřina Bysterská 

                                                                                                            ředitelka MŠ 



Příloha č. 1 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání: 

Doplňující kritérium  Bodové ohodnocení 

1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu 3 

2. Děti, jejichž sourozenci navštěvují MŠ Láz 1 

3. Věk dítěte (starší děti mají přednost) 

• děti, které před začátkem školního roku 

dovrší 4 let                                                                     

• děti, které před začátkem školního roku 

dovrší 3 let 

• děti, které před začátkem školního roku 

dovrší 2 let 

 

3 

 

2 

 

1 

 

V případě, že mají děti stejné množství bodů, má přednost dítě starší dle datumu narození. 


