
  

Č.j. ZSBT-250/2019 

Mateřská škola Bílá Třemešná 

 
Ředitel Mateřské školy v Bílé Třemešné, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, 
Bílá Třemešná, okres Trutnov, dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
 

vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
s termínem nástupu od 1. září 2019 

ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2019 od 9.00 do 16.00 hod. 

v prostorách mateřské školy v Bílé Třemešné č. p. 365. 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení 
s ohledem na tato kritéria přijetí vydaná s účinností od 1. 4. 2019:  

1. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku 
věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 
školském obvodu, podle věku od nejstaršího po nejmladší.  

2. Děti, ve věku rok před zahájením základní povinné školní docházky, bez příslušnosti 
k danému školskému obvodu.  

3. Děti, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, které dosáhnou třetího roku 
věku do 31.12.2019, podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

4. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2020, podle věku od nejstaršího 
po nejmladší. 

 

S sebou: 1) žádost o přijetí dítěte (potvrzenou lékařem), 2) rodný list dítěte, 3) průkaz totožnosti 
rodiče, 4) doporučení poradenského zařízení (u dětí s postižením). 

Žádosti jsou ke stažení na webu školy (www.zsbt.cz), příp. k vyzvednutí v MŠ. Prosím řešte 
v dostatečném předstihu, je nutné potvrzení od dětského lékaře. 

V případě dotazů se obracejte na vedoucí učitelku mateřské školy Markétu Jáklovou, DiS. (499 396 303), 

příp. na ředitele Mgr. Emila Kudrnovského, Ph.D. 

U žádostí podaných ve stanoveném termínu daného roku nerozhoduje o přijetí dítěte do MŠ 
datum podání ani pořadí podané žádosti. Předpokládaný počet volných míst je 19. 

 
V Bílé Třemešné dne 28. 3. 2019 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. 
ředitel 

 

http://www.zsbt.cz/

