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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mratín 

 

 

Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ, U Školky 26, 250 63 Mratín 

vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024. 

 

Předpokládaný počet volných míst pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 

školního roku 2023/24 je 17. 

 

 

Vydávání tiskopisů k zápisu: 

 

25.04.2023 (úterý) od 15:00 do 17:00 hod. v budově MŠ – Zámeček 

 

Nebo možno vytisknout (prosíme tisknout oboustranně) na našich webových 

stránkách www.msmratin.cz pod záložkou Informace k zápisu – Žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte.  

 
Doložení řádného očkování dítěte  

  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 

povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

   
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře 

(zadní strana Evidenčního listu dítěte). 

 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne: 

 

10.05.2023 (středa) od 15:00 do 17:00 hod. v nové budově MŠ 

 

 

mailto:ms.mratin@tiscali.cz
http://www.msmratin.cz/
http://www.msmratin.cz/


K zápisu se dostavte pokud možno se svým dítětem, vezměte s sebou vyplněné 

formuláře a potřebné dokumenty k zápisu - rodný list dítěte a občanský průkaz 

(zákonný zástupce dítěte). 

 
 

Souhrn - dokumenty potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

- Evidenční list s potvrzením praktického dětského lékaře  

- kopii doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud dítě bylo již vyšetřeno  

  ve školském poradenském zařízení, týká se dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona č.   

  561/2004 Sb., školského zákona) 

- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

V případě, že se nebudete moci z vážných důvodů k zápisu dostavit, je možné si 

domluvit náhradní termín s ředitelkou školy. 

 

 

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 bude ředitelka 

Mateřské školy Mratín, okres Praha – východ rozhodovat na základě předem 

stanovených kritérií.  

 

 

 

 

 

V Mratíně dne 4. dubna 2023                         Martina Kvasničková, ředitelka školy   
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