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Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace 

 

Informace k ZÁPISU DO MŠ 04.05.2023          registrační číslo: 
 

Zápis se bude konat ve žluté budově v horní třídě (Krtečci)  

                                                                      

K zápisu potřebujete: 

• Rodný list dítěte 

• Váš občanský průkaz 

 

Postup při zápisu v naší mateřské škole  

1. Při vstupu do MŠ obdržíte registrační číslo 

2. Společně s dítětem vstoupíte do třídy, kde budete mít možnost s dětmi využít prostor celé třídy, umývárnu i WC  

3. Vyplníte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - informace o dítěti a zákonných zástupcích + kontaktní 

údaje, můžete si ji stáhnout z webu MŠ a vyplnit již doma 

4. Následuje pohovor s ředitelkou školy, kde proběhne kontrola vyplněné žádosti a dokladů a předání důležitých informací  

5. Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky přijetí dítěte do MŠ 

• splnění kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

• odevzdání vyplněného Evidenčního listu, potvrzeného dětským lékařem, že dítě je zdrávo, věkem odpovídá zařazení 

do mateřské školy, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní (v souladu s 

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) a to nejpozději do 19.5.2023 

(pokud nezastihnete ředitelku MŠ, je možné předat evidenční list v obálce paní učitelce v jakékoli třídě nebo do 

schránky- v tomto případě je dobré informaci o vhození do schránky napsat email nebo SMS ředitelce MŠ či její 

zástupkyni) 

 

Důležitá informace 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které ve školním roce 2023/24 dosáhnou věku 6 let nebo mají doporučený 

odklad povinné školní docházky. (více informací naleznete ve školském zákoně § 34 a) - povinnost předškolního vzdělávání a 

způsoby jejího plnění nebo ve Školním řádu MŠ na našich webových stránkách 

 

Informace o výsledcích 

Výsledek přijímacího řízení ze dne 4.5.2023 bude zveřejněn: 

1. vyvěšením seznamu na dveřích žluté budovy ve středu 7.06.2023  

2. na webu MŠ od středy 7.06.2023 po dobu 15 dní (nabytí právní moci.) 

 

Platby v MŠ 

1. Úplata za předškolní vzdělávání (stanovena vždy na 1 školní rok na základě výpočtu)  

Výše úplaty pro školní rok 2022-23 činí 562,00 Kč 

(Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí rodiče za děti, které dovrší ve školním roce 6 let, nebo mají odklad povinné školní 

docházky.) 

2. Stravné - aktuálně:     

• děti do 6-ti let 1000,00 Kč         

• děti 6-7 let - s odkladem povinné školní docházky -  1100,00 Kč  

 

Trvalý příkaz - č.účtu MŠ 181512450/0300 

 

Více informací pro rodiče: 

 

• informativní schůzka týkající se nástupu vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání a všeho, co s tím souvisí – srpen 

2023 (pozvánka- e mail)  

• www.mstachov.cz – doporučujeme sledovat, najdete zde veškeré informace 

• Facebook (MŠ Tachov, Stadtrodská ulice) 

• pokud dojde ke změně jakéhokoliv zákona týkajícího se předškolního vzdělávání, budete včas informováni 

• zákonný zástupce má povinnost sdělit vedení MŠ veškeré změny uvedených údajů v evidenčním listu i v žádosti 

 

Důležité kontakty: 

Zuzana Haníková, ředitelka MŠ : reditelka@msstadtrodska.cz       +420 733 677 052 

Marie Honsigová, zástupkyně  zastupce@msstadtrodska.cz            +420 739 916 65 

Jsme rády, že jste si vybrali naši školku, těšíme se na Vaše děti a na další spolupráci s vámi. 

Záleží nám na spokojenosti Vašich dětí i vás v naší MŠ.  

V Tachově 4.5.2023      za kolektiv MŠ ředitelka MŠ: Zuzana Haníková 
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