
Mateřská škola, Vsetín Trávníky 1218 

 

 

PŘIJÍMÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  

MŠ VSETÍN, TRÁVNÍKY  1218 

 

 

 
Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Trávníky 1218 v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  § 34  odst. 2) 

v pozdějším znění  a po dohodě se zřizovatelem Městem Vsetínem stanoví  pro podání žádostí 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2019/2020  místo, termín a dobu  

takto: 

 

Místo:  MŠ Vsetín, Trávníky 1218 

 

Sídlo :  Trávníky 1218 , Vsetín 755 01 

 

Termín: středa -  15.5. 2019 

 

Doba.   od 8,00 do 12,00  -  od 13,00 do 16,00 

 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti 

od 2 let ( § 34 odst. 1 školského zákona). 

 

Naše motto:     „ Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit        

šťastné, spokojené a v bezpečí…“ 

 
Bližší informace o činnosti  naší „MŠ na trávníčku“ se dozvíte tak, že nás přijdete navštívit, 

nebo na stránkách www.natravnicku.cz 

 

Těšíme se na Vás a na Vaše děti! 

 

http://www.natravnicku.cz/


Důležité informace 
 

o Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci 
dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na  www.zapis-ms-vsetin.cz od 

24. dubna do 13. května 2019    *novinka* 

nebo 

 
o osobně v MŠ Vsetín, Trávníky 1218 v období od  

 
 

24.4. – 15.5. 2019      od 8,00 – 15,00 

 
 

o V termínu podávání žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – tj. 
15.5. 2019 se dostavte s dítětem do MŠ ( dle výše jmenovaného zákona jsou 
do MŠ zapisovány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 
let), v případě nemoci dítěte nebo jiné překážky doporučuji tuto skutečnost 
telefonicky nebo osobně nahlásit ředitelce MŠ. 

 
o Přineste s sebou doklady totožnosti (zákonný zástupce - občanský průkaz, dítě 

– rodný list) a řádně vyplněnou žádost. Ta musí obsahovat přesně vyplněné 
všechny náležitosti, včetně razítka od lékaře o povinném očkování dítěte.  
 

 
o Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou průběžně přijímány 

během celého dne – tj. 15.5.2019 ve stanoveném čase. 
 
 

o Prostory MŠ jsou pro zapisované děti a jejich zákonné zástupce otevřeny po 
celý den jako forma „otevřených dveří v mateřské škole“. Pro hru dětí k zápisu 
do MŠ bude vymezena herna třídy „Berušek“. Zákonní zástupci dítěte 
odpovídají za bezpečnost svého dítěte po celou dobu pobytu v MŠ. 

 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně, dne: 24.4.2019     Mgr. Renata Sýsová, 

         ředitelka mateřské školy  
 
 

 

http://www.zapis-zs-vsetin.cz/

