
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace            IČ: 70982945 

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023  

 

Zápis dětí do MŠ bude probíhat v květnu za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných 

mateřských škol v Prostějově, v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

stanoven na středu 11. května 2022 od 8:00 - 17:00 hodin.  

 

Zápis dětí do mateřské škol proběhne dle následujících pokynů:  

1. Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců na obou 

pracovištích školy - MŠ Moravská ul. 30  a  MŠ Raisova ul. 6, Prostějov. 

Tel: 582 335 057 - MŠ Moravská ul. 30 / 582 344 696 - MŠ Raisova ul. 6  

2. Každý účastník zápisu bude dodržovat veškerá případná nebo aktuálně 

stanovená epidemiologická nařízení MZ ČR.   

 

Zákonní zástupci předloží:  

1. Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy 

(Formulář lze stáhnout z webových stránek školy nebo budou formuláře před 

zápisem umístěny při hlavním vstupu do MŠ) 

Rodiče nejpozději předají žádost o přijetí (po osobní přítomnosti) do 13. 05. 

2022, 11:00 hodin. 

2. Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte dle  

očkovacího kalendáře nebo potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. - Tj. podmínka pro přijetí 

dítěte do MŠ dle § 50, Zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.           

(Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

3. Rodný list dítěte 

4. Občanský průkaz rodiče  

 

U bodu 2). a 3). je vodné pořídit také sken či kopii k předání ve škole. 

Datum a čas podání žádosti v uvedeném termínu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte 

do mateřské školy. 

U zápisu do MŠ zákonný zástupce obdrží pořadové číslo, pod kterým se s dítětem dostavil 

k zápisu.  

 



Pod tímto číslem bude na webových stránkách školy zveřejněno přijetí dítěte do MŠ.  

Čísla nepřijatých dětí se nezveřejňují. 

 

Rodiče, OSOBNĚ se, prosím, pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy, 

dostavte dne: 

26. května 2022 od 9:00 do 15:30 hodin na pracoviště školy Moravská ul. 30 - i z pracoviště 

MŠ Raisova ul. 6, Prostějov. 

V tento den obdržíte také další instrukce. 

Prosím, tuto informaci si zapište do kalendáře, škola Vás již nebude kontaktovat o tomto 

datumu a čase. Děkuji. 

 

V době zápisu dětí do MŠ je možné si prohlédnout školu, jednotlivé třídy i zahradu. 

Pro děti vezměte papučky, svačinku, nápoje, popř. drobnou oblíbenou hračku - čekání 

někdy bývá dlouhé. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

 

 

 

                                                                                            ................................................................                                                                                                         

                                                                                            PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje školy:                                                                                           
 

Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace 

 

Sídlo (korespondenční adresa): 796 01 Prostějov, Moravská 30 

Webové stránky školy:  http:// www.ms-moravska.cz 

Telefon: 583 335 057 

E-mail školy: ms-moravska@seznam.cz 

ID datové schránky: cczkx3h 

Ředitelka organizace: PaedDr. Alena Hekalová 

 

Pracoviště MŠ: Moravská 323/30 

                           Raisova 3117/6 

 

http://www.ms-moravska.cz/
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