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Kritéria, upřednostnění dle pořadí: 

 

1) Dítě musí být přihlášeno v některé z mateřských škol ve Vrchlabí. 
 

2) Věk dítěte - od nejstaršího (+ případně sourozenec) k nejmladšímu. 
 

 
Žádosti, zápis : 

 

• Formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsíci červenci a srpnu“ je 

zpracován jako doporučený vzorový tiskopis a je k dispozici na každé mateřské škole 

ve Vrchlabí.  

• Zákonný zástupce dítěte předá vyplněnou Žádost, viz výše a kopii Evidenčního listu z kmenové 

mateřské školy dítěte do MŠ dle pokynů pro zápis v daném roce. 

• Termín zápisu je určen po dohodě se zřizovatelem a probíhá zpravidla ve více dnech. Je 

uveřejněn na webových stránkách školy a v mateřské škole na vývěsní tabuli. 

• Mimo tuto dobu se Žádosti o přijetí nepřijímají (výjimečně po zápisu pouze v případě 

nenaplnění kapacity/povolené výjimky naplněnosti mateřské školy).  

• V možnostech mateřské školy není zajistit odpovídající péči pro děti ze speciálních tříd. 

Třídy netvoří menší kolektivy - jsou naplňovány do maximálního počtu 25 dětí. 

• Úplata za vzdělávání za červenec a srpen je vždy stanovena poměrným výpočtem. Je umístěna 

na webových stránkách školy, vývěsní tabuli školy a nástěnkách v MŠ. 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy 

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů bude do 30 dnů 

zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy seznam 

uchazečů s přidělenými registračními čísly a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Termín 

možnosti nahlédnutí do spisu je rovněž mateřskou školou zavčas zveřejněn. Proti Rozhodnutí  

o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ o prázdninách je možné se v zákonné lhůtě odvolat 

prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 
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