
 
 

Mateřská škola Kladno, Moskevská 3082 
Moskevská 3082, 272 04 Kladno IV. 
E mail: msmoskevska@seznam.cz 

www.ms-moskevska.cz 

Informace k zápisu 
Zápis se koná ve dnech   9.5.2019    7,00 – 18,00 hod.  
                                           10.5.2019    7,00 – 17,00 hod. 

Rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte do mateřské školy  
Děti do mateřské školy jsou přijímány ve správním řízení.   
Žádost je možno vytisknout z webových stránek mateřské školy/ www.ms-moskevska.cz/ a vyplněnou 
přinést k zápisu. 

      K zápisu je zapotřebí přinést občanský průkaz pro ověření bydliště v Kladně. 
Rodiče obdrží tiskopis pro vyjádření lékaře / vyplněný vrátí pouze přijaté děti. /Děti, které se nastupují 
k povinnému předškolnímu vzdělávání potvrzení od lékaře mít nemusí. 
Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné. 

Výsledky zápisu 
Rodiče s výsledky zápisu budou seznámeni na informační tabuli v areálu mateřské školy a na  
Webových stránkách mateřské školy: 
www.ms-moskevska.cz 

 
Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy bude rodičům vydáno v mateřské škole, po předložení 
vyplněného tiskopisu od lékaře, že je dítě zdrávo, řádně očkováno a může docházet do mateřské školy.   

 
V rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. 

 
Vnitřní kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Kladno, Moskevská 3082 pro rok 2019 / 2020 

 
Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo 
pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"). 

        

 Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 2019 a děti s       
odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. 
- přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to 
s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. 
Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.  
 Děti  4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2019 
-  a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou 
smlouvu.          
 Děti  mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 1.9.2019 čtyř let a méně 
-  a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou 
smlouvu. 
Děti různého věku z nespádové oblasti 

 
 
            V Kladně dne:  19.4.2019                                                               Jaroslava  Koubková  
                                                                                                                             ředitelka školy 
 


