
Mateřská Škola Malá Morava, příspěvková organizace,  

Vysoký Potok 40, Hanušovice 78833 

koná: Zápis dětí do MŠ Malá Morava pro školní rok 2022/2023 

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ředitelky MŠ Malá Morava  

se z důvodu zavedených opatřeních stanovených vládou ČR v souvislosti  

s onemocněním ,,Covid 19“ 

stanovuje termín zápisu na: 2.5.2022-16.5.2022. 

Zápis dětí v uvedeném období bude probíhat v prostorech budovy MŠ MM. Zákonní 

zástupci si mohou vybrat formu doručení žádosti o přijetí dítěte do MŠ: 

-osobním podáním žádosti ve škole za dodržení hygienických nařízeních  

( vstup jen osoby bez příznaků nachlazení, používat vždy respirátor FFP2, použít 

desinfekci před vstupem do MŠ) 

-doručení poštou (rozhodující je datum podání na poště) 

-emailem společně s elektronickým podpisem 

-do datové schránky MŠ MM, ID schránky: zc6vuk6 

Zákonný zástupce doloží: 

-rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, kopii očkovacího kalendáře dítěte (při 

osobním podání žádosti) 

-při elektronickém podání žádosti doložte kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího 

kalendáře 

-u dětí ve věku 2-5 let zákonný zástupce předloží k nahlédnutí očkovací kalendář. Dítě 

musí být řádně očkované, pokud tak nelze učinit ze zdravotních důvodů dítěte, doloží 

rodič dítěte potvrzení od lékaře o tzv. kontraindikaci. 

Na stránkách školy jsou volně ke stažení:  žádost o přijetí, kritéria pro přijetí dětí. 

V případě potřeby volejte a my vše přichystáme a tiskopisy budou předány osobně 

vyzvednout nebo zaslané emailem. 

Kontakty:  ředitelka školy 774718462 

                   MŠ pevná linka: 583240171 

                   email školy: reditel@ms-malamorava.cz , ID dat.schránky: zc6vuk6 

Přijďte mezi nás, přijímáme děti z okolí i z města Hanušovic. Svoz dopravou 

autobusem. Školné se u nás neplatí. Konáme spoustu krásných akcí. 

21.2.2022                                                                             ředitelka MŠ MM  
 



Přijímání dětí do MŠ Malá Morava – kritéria 

Do MŠ Malá Morava jsou děti na školní rok 2022-2023 přijímány dle těchto kritérií: 

• Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti s povinností předškolního 

vzdělávání. 

Dále jsou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti, které dosáhly před začátkem 

školního roku nejméně třetího roku věku dítěte (od roku 2020), respektive druhého 

roku věku dítěte (od roku 2022). 

       2)Přednostně jsou přijímány děti v přijímacím řízení dle novely školského zákona 

č. 178/2016 a to: jde o děti pětileté, které k 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let a to 

pouze do naplnění kapacity školy. Rodič může zapsat dítě v době výběrového řízení 

anebo případně pokud kapacita školy dovolí, může být dítě přijato v tomto věku i jiný 

den v roce, aby mu bylo vyhověno předškolní povinnosti vzdělávání. V případě, že by 

došlo k naplnění kapacity, bude informován zřizovatel. 

       3)Přijímají se děti, které dosáhly věku 3 let k 31.8.2022.   

      4) Pokud není kapacita školy naplněna je možné přijmout do školy děti mladší 3 let 

a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte. 

       5)Podle §50 zákona č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění 

je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním. Rodič doloží 

kopii očkovacího průkazu-kalendáře nebo potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo že se nemůže očkování podrobit z důvodů kontraindikace. Pouze u dětí 

s povinností předškolního vzdělávání není splnění této povinnosti podmínkou pro 

přijetí dětí do MŠ. 

       6)Do MŠ není možno přijmout dítě, které nemá vytvořený návyk k používání 

toalety – pleny. Výjimku tvoří zdravotní důvody potvrzené lékařem na krátkodobé 

hledisko. Rodič doloží veškerá potvrzení, zajišťuje dítěti jeho osobní hygienické 

potřeby a snaží se vyjít škole vstříc, napomáhá a respektuje případná rozhodnutí 

vedení školy. 

       7) Dítě může být přijato do MŠ i mimo řádný zápis do MŠ, pokud to kapacita školy 

dovolí. 

       8) Zápis dětí se koná od:2.5.2022-16.5.2022 za zpřísněných hygienických 

podmínek (respirátor FFP2 na ústa, rozestup minim. 2metry, dobrý zdravotní stav 

zástupce dětí). Rodiče mohou použít k zápisu: email školy, datovou schránku, poštu 

osobní podání žádosti. 

     

21.2.2022                                                                                        ředitelka MŠ  

 



 

 

 

 

      

 

 


