
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO KRNOVSKÉ NÁHRADNÍ MŠ 
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

(od 3. 7. 2023 – 25. 8. 2023) 
 

proběhne 
 

 ve středu 22. 3. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin 
 
 

v dané mateřské škole, kde budou chtít zákonní zástupci přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání 
(nebo jiným způsobem, po domluvě s ředitelkou dané MŠ) 

(Zápis jiným způsobem / ID, e-mail, pošta/ musí proběhnout v den vyhlášeného zápisu, tedy 22.3.2023) 
MŠ v Kostelci a MŠ na ulici Albrechtická mají společný zápis v budově na Albrechtické ulici! 

 
Děti přijímá ředitelka školy na základě předložené žádosti zákonného zástupce pouze po dobu uzavření 
kmenové mateřské školy.  
 

Přílohu žádosti tvoří:  
- kopie evidenčního listu dítěte  
- čestné prohlášení 2 zákonných zástupců, že po dobu umístění dítěte  
  v náhradní škole pracují a nečerpají dovolenou. 
 

(Všechny potřebné tiskopisy obdrží zákonní zástupci ve své mateřské škole.) 
 

Přijaty budou jen žádosti se všemi přílohami.  
 

Přijímány jsou děti, jejichž kmenová mateřská škola je na území Krnova nebo trvalé bydliště dítěte 
se nachází v školském obvodu v Krnově. 
 

Do 21. 4. 2023 vydá ředitelka rozhodnutí, a to dle počtu volných míst do naplnění kapacity 
mateřské školy. 
(V případě volné kapacity je možné přijmout děti i po termínu zápisu, a to nejpozději do 30.6.2023.) 
 

Úplatu za vzdělávání hradí zákonný zástupce při převzetí rozhodnutí o přijetí ředitelce školy 
hotově do pokladny mateřské školy. 
 

Kritéria přijetí: 1. Děti z kmenové MŠ jejichž zákonní zástupci doloží čestné prohlášení  
        (v čestném prohlášení potvrzují, že pracují a v daný termín nečerpají dovolenou) 

       2. Ostatní děti z uzavřených mateřských škol dle pořadí přijatých žádostí 

 3 -7 10-14 17-21 24-28 31-4 7-11 14-18 21-25 28-31 

Albrechtická      2 třídy - 40  2 třídy - 40    

Bruntálská        2 třídy - 40  2 třídy - 40  

Gorkého  4 třídy - 90 4 třídy - 90        

Hlubčická      3 třídy -72  3 třídy -72    

Jiráskova          

K.Čapka     vaří vaří vaří vaří vaří 
1 třída -20 1 třída - 20 1 třída -20 1 třída -20 1 třída -20 

Mikulášská                 

Nám.Míru       2 třídy - 50 2 třídy- 50  

Svatováclavská       2 třídy - 50 2 třídy- 50  

Žižkova   6 tříd - 144 6 tříd - 144      

Celková kapacita 90 90 144 144 112 /132 112 /132 140 /160 140/160  
 
Komentář:  

     škola je v provozu a přijímá děti z uzavřených MŠ do stanovené kapacity 
          otevřena je jedna třída jen pro děti z K.Čapka - škola nepřijímá děti z jiných MŠ 


