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Informace k zápisu do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – 

Véska 2022/2023 
 

Vážení rodiče, 
dovolte, abych Vás informoval o organizaci zápisu do MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska pro 
školní rok 2022/2023.   
 
Zápis proběhne v následujících termínech – 5. 5. (MŠ Dolany) a 6. 5. (MŠ Véska) a to vždy od 
13:00 do 17:00 hodin. Předpokládaný počet volných míst je MŠ Dolany – 20 a MŠ Véska – 10. 
Kritéria platná pro přijímací řízení naleznete v samostatném dokumentu – Kritéria přijetí do 
MŠ.  
 
U zápisu v MŠ prosím odevzdejte nebo vyplňte přihlášku do mateřské školy, lékařské potvrzení 
(potvrzení o očkování) - můžete dodat i později a to maximálně do 16. května 2022 – vždy do 
příslušné mateřské školy, ve které jste byli u zápisu nebo do kanceláře základní školy. Dále je 
nutné mít svůj občanský průkaz a kopii rodného listu.  
 
O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na dveřích hlavní budovy 
školy, vchodech do MŠ a současně na webových stránkách školy www.zsdolany.cz  
 
Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 19. 5. 2022 do 13. 00 hod. Nevyužitím této 
možnosti se vzdáváte práva k nahlédnutí do spisu. Výzvu k nahlédnutí do spisu obdržíte 
v mateřské škole při zápisu. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů. Předpokládaný den zveřejnění 
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 20. 5. 2022. Zveřejněním seznamu 
se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný 
zástupce vyzvednout v ředitelně školy. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do 
vlastních rukou. Na začátku měsíce června proběhne společná schůzka rodičů všech přijatých 
dětí do MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska. Termín bude upřesněn a zveřejněn spolu se 
seznamem přijatých uchazečů.  
 

 

V Dolanech 18. března 2022                                           Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy) 

 

 

 

 

 

http://www.zsdolany.cz/

