
Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, p.o., IČO: 72745380, se sídlem Světecká 285, 

41754 Kostomlaty pod Milešovkou 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 

 

 
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne ve středu dne 
4.5.2022 od 14:00 hod. do 16:00 hod. v budově MŠ (Školní 133, 

Kostomlaty pod Milešovkou).  
 

 
Co vzít s sebou k zápisu  k předškolnímu vzdělávání:  
 

-  Vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, lékařem potvrzenou 
(ke stažení na internetových stránkách školy (www.zskostomlatypm.cz), v záložce KE STAŽENÍ; 
nebo přímo ZDE 

- Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce; 
-  v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR (s uvedením adresy 

pobytu). 

K předškolnímu vzdělávání může pro školní rok 2022/2023 ZŠ a MŠ Kostomlaty 
pod Milešovkou přijmout 9 dětí (=volná místa do naplnění maximální kapacity MŠ). 

 

 

http://zskostomlatypm.cz/files/download/zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani_(1)_2022.docx


Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, p.o., IČO: 72745380, se sídlem Světecká 285, 

41754 Kostomlaty pod Milešovkou 

 

Kritéria pro přijetí dítěte 

  
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace,  posoudí všechny 

přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí   dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií:  

 

  

1.      Dítě v posledním  roce před zahájením školní docházky a odklady školní docházky  / povinné předškolní vzdělávání / 

ze spádové oblasti Kostomlaty p.Mil. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  ve znění pozdějších předpisů, 

stanoví, že je pro tyto děti vzdělávání v MŠ povinné.)                                                                                        

  

2.      Dosažení 4 let věku dítěte k 31.8.2022 / právo na pobyt v MŠ / ze spádové oblasti  obce Kostomlaty pod 

Mil.                                           

 

3.   Dosažení 3 let věku dítěte k 31.8. 2022 / právo na pobyt v MŠ/ ze spádové oblasti obce Kostomlaty p.Mil.  

 

4.  V případě  volné kapacity budou přijaty děti mladší 3 let , které mají předpoklady    pro plnění školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání  / dítě musí dosáhnout věku dvou  let k 31.8.2022/ 

 

 5.  V případě, že se nenaplní kapacita školy ze spádové oblasti, budou přijímány také děti z jiných spádových oblastí.  

 

 

 


