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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis proběhne ve středu dne 10. 5. 2017 v době od 8.00 do 17.00 hod. na

všech pracovištích Mateřské školy Klatovy: 

Mateřská škola Studentská 601, Klatovy  Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy

Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy Mateřská  škola  Nár.  mučedníků  192,

Klatovy  

Mateřská škola Máchova 668, Klatovy Mateřská škola Kal 

Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy

Mateřská škola Luby 246

K zápisu  si  přineste  občanský  průkaz,  rodný  list  dítěte.  U  cizích  státních  příslušníků

cestovní pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. 

K zápisu se dostavte s dítětem.

Přihlášku  dítěte  do  mateřské  školy  lze  získat  na  www.klatovskeskolky.cz a  k zápisu  ji

přinést již vyplněnou, případně ji získáte u zápisu.

Důležitá sdělení:

 Do MŠ jsou přijímány děti v rozmezí od 3 – 6 let, výjimečně děti mladší, pokud 

splňují požadavky přijetí (děti způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a přiměřeně

samostatné).

http://www.klatovskeskolky.cz/


 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2005 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Povinné předškolní vzdělávání 

Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které dosáhnou ve školním roce 2017/2018 věku

šesti  let.  Pro  tyto  děti  je  od  1.  9.  2017  předškolní  vzdělávání  povinné,  až  do  doby

nástupu do ZŠ.  Pokud chcete děti vzdělávat individuálně v domácím prostředí, přineste

k zápisu vyplněný příslušný tiskopis s oznámením ředitelce školy. Povinné vzdělávání je

bezplatné (děti platí jen stravné).

Měsíční úplata ve školním roce 2017/2018 za školné byla stanovena na 450 Kč za dítě. 

Děti, se speciálními vzdělávacími potřebami a děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, školné neplatí.      

Děti se speciálními potřebami

Pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - objednejte si co nejdříve 

konzultaci s ředitelkou školy, tel. 775 580 941. 

Zápis do speciálních tříd

Zápis pro děti s výraznějšími obtížemi, která vyžadují podpůrná opatření vyššího stupně,

se koná dne 11. 5. 2017 na ředitelství mateřských škol, Studentská ulice 601 v době od 13.

00 do 15. 00 hodin.

V Klatovech 14. 3. 2017

                                                                                                                                    

                                                                 Mgr. Jitka Luňáková

                            ředitelka MŠ Klatovy


