
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 

 

Organizace Zápisu dětí do mateřské školy pro nový školní rok 

2019/2020  
 

Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace (dále jen 1. MŠ), 

stanovila na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), a ve shodě se zřizovatelem Městem 

Karlovy Vary, místo, termín a dobu Zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího 

školního roku 2019/2020 (dále jen Zápis): 
 

1. Termín Zápisu byl stanoven na pondělí 6. května a úterý 7. května 2019 v době vždy od 14,00 

- 16,30 hodin. K Zápisu se dostavte nejlépe s dítětem (nutné je předložit jeho rodný list, 

doklad o místu trvalého pobytu dítěte a písemnou žádost k přijetí dítěte do 1. MŠ). Tiskopis 

Žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ můžete obdržet na vyžádání v době Zápisu, nebo předem 

v kterémkoliv místě poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ v době Dnů otevřených 

dveří, anebo je ke stažení na webových stránkách 1. MŠ v záložce Dokumenty školy 

(https://www.materinkykv.cz/index.php/formulare-ke-stazeni/). Při Zápisu dítěte do 1. MŠ je 

možné prostřednictvím zákonného zástupce dítěte podat pro jedno dítě pouze jednu písemnou 

žádost. Zákonný zástupce je při Zápisu povinen prokázat svoji totožnost předložením osobního 

dokladu.  
 

2. Dny otevřených dveří ve všech mateřských školách 1. MŠ budou Zápisu předcházet ve dnech 

23. 4. 2019 a 24. 4 2019 v dopoledním čase od 9,00-11,00 hodin a odpoledne od 14,30-16,00 

hodin, na které jste všichni srdečně zváni. Další informace naleznete zde! 
 

3. Zápis je povinný pro ty děti s povinností předškolního vzdělávání, které do 1. MŠ dosud ještě 

nedocházejí! Zákonný zástupce takového dítěte je povinen jej přihlásit do 1. MŠ a přijít ve 

stanoveném termínu k Zápisu do mateřské školy.  
 

Pozn.: Zřizovatel ředitelce 1. MŠ poskytne na základě § 34 odst. 4 seznam dětí, kterých se povinné 

předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 týká a které mají ve školském obvodu 1. MŠ trvalý pobyt (pro děti, 
které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 let věku, je předškolní vzdělávání ze zákona povinné). 

 

4. Místem Zápisu a podání žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ budou všechna místa poskytování 

předškolního vzdělávání 1. MŠ, tzn. všechny její mateřské školy (rozhodující pro volbu MŠ je 

místo trvalého pobytu dítěte a školský obvod spádové mateřské školy):  
 

a. MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA Komenského 7 v Doubí  

b. ZDRAVÁ MŠ Krymská 12 v Tuhnicích 

c. MŠ STUDÁNKA Krymská 10 v Tuhnicích 

d. MŠ KOPRETINA U Brodu 73 v Tašovicích 

e. MŠ NA KOPEČKU Mozartova 4 v Horních Drahovicích 

f. MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1 v Dolních Drahovicích  

g. MŠ SLUNÍČKO Východní 6 v Horních Drahovicích 

h. MŠ ŠIKULOVÉ Hornická 66 v Olšových Vratech 

i. LESNÍ MŠ DUBĚNKA na biofarmě KOZODOJ ve Staré Roli (Zápis bude realizován 

z technických důvodů na MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1) 
 

Pro 1. Mateřskou školu Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (1. MŠ), byl obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených 

Statutárním městem Karlovy Vary, stanoven školský obvod, který naleznete na 

https://mmkv.cz/cs/vyhlasky.  
 

 

Harmonogram Zápisu a další informace k průběhu celého Zápisu naleznete zde! 

 

 

V Karlových Varech 13. 3. 2019  Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy 
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