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ZAPIS
Spádové obvody mateřských škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. l/20i7, kterou se stanoví školské obvodY

mateřských škol v úz,emním obvodu statutárního města Prostějova. ve z.nění pozdějších předpisŮ. stanoveny takto:

I. oBvoD
školslcý obvod pro Záklarlni školu a mateřskou školu |ana železného Prostějov - součást Mateřská škola Jarra Železného Prostějov, sídliště SvobodY 3578178 a3578179

tvoři sidliště Svobody

II. oBvop
školsky obvod
Mat€ř;ká škola Prostějov, Rumunská ul. 23, přispěvková organizace - součást Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, součást Mateřská škola Prostějov, Mozartova ul. 43,

ul, Lilrušinka l8, součást Mateřská škola Prostějov Žešov 8l,

Prostějov, ul. A, Krále l6, součást Mateřská škola Prostějov, Hanačka 3,

Mateřská škola ProstěioÝ Smetanova ul. 24, přispěvková organizace,
Mateřská škola Prostějov, Moravská u1.30, přispěvková organizace - součást Mateřská škola Prostějou Moravská ul. 30, součást Mateř§ká Škola Prostějov, Raisova ul. 6,

Základní škola a mat€ř§ká škola Prostějog Kollárova ul. 4 - součást Mateřská škola Prostějov, Husovo nám. 94,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Metantťichova ul. 60 - součást Matei-ská škoIa Prostějor,, Fanderlíkova ul. 69

woři tyto uIice;

Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohunríra Dvorského, Bohrrmíra šnrerala,-Bohuslava Martinů, Borová, Božcny Němcové, Brandlova, Bratří ČaPkŮ, Brněnská, Brodecká,

Březinova, Budol,cova, Bulbarská, Cyrila Boudy, čechovická, čechťlvky, Česká, Českobratrská, Čs, arnrádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Dětkovická,

Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domanryslická, Dr. Horáka, Dr. Plajnera, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, DružstevnÍ, DuhOvá, Dukelská brána, DvOřákova,

Francouxká, Frébortova, Fůgnerova, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kral.áka, Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, Habrová, HavlíČkOva, HlaváČkovO nám., Hliník1',

Meruriková, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Modřínová, Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na lrrázi, Na Lukách, Na okra,ji,

Na přihoně, Na splávku, Na spojce, Na vyhlídce, Na výslurií, nánr. E. Husserla, nám. J, V Sládka, nám, Odboje, nám. Padlých hrdinů, nánr, Práce, nám. SpoiencŮ, nám.

Svatopluka čecha, nánr. T. G. Masaryka, nárn. U kalicha, Nerudova, Netr,ršilova, Neutnannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, OlOmoucká L l aŽ, l0l S 2 aŽ ll(l,

Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova, Za drahou, Za humny, Za Místnínr nádražínr, Za Olomouckou, Za velodronrem, ZahradnÍ, ZáPadn| ZáliŠÍ,

Zborov, Zikmrrnda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov, 'Litná,Žižkovo nám

ředitelství Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově, Konrenského l7
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel. 58l l l 5 003 nebo 733 755 888) - (zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)

ř€dit€lství střední školy, zák}adní školy a mateřské školy Prostějov Komenského l0
pracoviště Speciální mateřské školy uI. St. Manharda 30, Prostějov (zřizovatel Olomouclcý kraj)

- pro děti s vadami řeči, sluclru, zraku, tělesným, mentálnínr a konrbinovaným postižením

Na iednotlirných praclvištích
T*rí" i!i* j".t"""*" po dohoděvšech řeait"lů 

" 
l"aitffi

Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 56l/2004 Sb. o předškolnínr, ákladnim, středním, vyšším odbotném a jiném vzděláváni v p|atném zněnÍ.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (iejich zákonní zástugci) a předloží občanslrý průkaz, rodný list a potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanovenÝm Dravidelným

2

č.258/2000 Sb,, o ochraně ve-

ákon), v platném znění.

Zákon č, 56l/2004 Sb., o předškolním, základním, střednim, ryšším odbornénr a jiném vzdělávání (školský ákon), ve zněni pozdějších předpisr1 stanovuje
v § 34 odst. (r), věty druhé: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájeni povinné školní docházlcY dítěte,

je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

}iný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a odst. (5) školského zákona, a sice vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě připravného stuPně 2á-

Dle § 34 a školského ákona je zákonný ástupce dítěte povinen přihlásit ditě k ápisu k předškolnimu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém zaČiná Povinnost
předškolního vzdělávání ditěte.

V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskénru úřadu Olonrouckého kaje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, )eremenkova ul. 40a.

dětí do rn

Mgr. Petr lvánek u r,, vedoucí odboru školství, kultury a spottu Magisttátu města Pro,tějova

TiJkóho Joló, Kostelec hd Hané
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