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Zápis dětí do Mateřské školy Chrustenice, okres Beroun, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023 se koná 

v úterý 3. května 2022 v budově Mateřské školy Chrustenice, okres Beroun, Chrustenice č.p. 198, 267 12 Loděnice. 

1. Výdej žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 

 Osobní vyzvednutí v mateřské škole - dne 20. dubna 2022 od 14:30 do 16:30 hod. - rodiče si vyzvednou 
žádost o přijetí a zapíší se do časového rozvrhu. 

 Elektronické vydání žádosti - od 11. dubna 2022 bude na internetových stránkách mateřské školy 
(www.mschrustenice.cz) v sekci úřední deska umístěna ke stažení žádost ve formátu pdf. 
 

       2. Zápis k předškolnímu vzdělávání – příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání 
 
a) Osobní podání - dne 3. května 2022 od 10:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:00 hod. - rodiče si přinesou:  

 rodný list dítěte,  

 průkaz totožnosti zákonného zástupce,  

 1 x žádost o přijetí dítěte do MŠ – řádně vyplněnou a podepsanou jedním z rodičů (žadatel) a potvrzenou 
ošetřujícím lékařem,  

 oznámení o individuálním vzdělávání (je-li požadováno), 

 písemné doporučení školského poradenského zařízení – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
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Pokud Vám nebude vyhovovat osobní podání, lze žádost doručit 3. května 2022 prostřednictvím následujících 
možností: 
 
b) do datové schránky (ID datové schránky mateřské školy:  958tnys), 
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, je třeba jej do 5 dnů potvrdit některým ze způsobů a), b), d), 
d) poštou – rozhodující je datum podání na poštu. 
 

Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do 

mateřské školy nedochází, zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve 

spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.  

 

V den vydávání žádostí, tj. dne 20. dubna 2022, si děti i rodiče mohou prohlédnout třídu i ostatní prostory mateřské 

školy. Těšíme se na Vás.                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                              Hana Jiránková 

                                                                                                                                       ředitelka mateřské školy 
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