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Základní škola a mateřská škola Oslavice,

příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Oslavice srdečně zve děti a rodiče 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní 
Ve dnech 5.5.2022 a 6.5.2022 prob
předškolního vzdělávání do naší mateřské školy. Návštěvní dny proběhnou v
vždy od 14.00 do 16.00. Při této příležitosti 
přijetí dítěte. Tyto tiskopisy si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách školy: 
www.zsoslavice.cz/dokumenty/dokumenty

 

Zápis se bude konat ve dnech 12.5.2022 a 13.5.2022
aby přinesli vyplněné tiskopisy potřebné pro přijetí dítěte k

 

Od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání je vázána 
na školní rok následující po dni, 
docházky. Právo přednosti přijetí k
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Základní škola a mateřská škola Oslavice srdečně zve děti a rodiče 

na 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

pro školní rok 2022/2023 
Ve dnech 5.5.2022 a 6.5.2022 proběhnou návštěvní dny pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě do 
předškolního vzdělávání do naší mateřské školy. Návštěvní dny proběhnou v odpoledních hodinách

. Při této příležitosti si rodiče vyzvednou potřebné tiskopisy potřebné pro 
přijetí dítěte. Tyto tiskopisy si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách školy: 
www.zsoslavice.cz/dokumenty/dokumenty-ms. 

Zápis se bude konat ve dnech 12.5.2022 a 13.5.2022, a to vždy od 14.00 do 16.00.
vyplněné tiskopisy potřebné pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání je vázána 
na školní rok následující po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku až do zahájení povinné školní 
docházky. Právo přednosti přijetí k předškolnímu vzdělávání má dítě v místě trvalého pobytu.
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pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě do 
odpoledních hodinách 

ou potřebné tiskopisy potřebné pro 
přijetí dítěte. Tyto tiskopisy si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách školy: 

od 14.00 do 16.00. Rodiče prosíme, 
předškolnímu vzdělávání. 

zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání je vázána 
kdy dítě dosáhne pátého roku až do zahájení povinné školní 

místě trvalého pobytu. 


