
Zápisový lístek mateřských škol zřizovaných městem Vlašim 

Mateřská škola Kolonka Vlašim, příspěvková organizace 

Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim 

 

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Trvalý pobyt dítěte………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………………………………………… 

 

A* 
 

Nástup do mateřské školy 
 
Na základě rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kolonka Vlašim, 
příspěvková organizace Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim potvrzuji nástup mého dítěte od školního 
roku 2020/2021 do této mateřské školy. 
 
 
Ve Vlašimi dne……………………………….          podpis zákonného zástupce …………………………………………… 
 
 

 

B* 
Vzdání se místa v předškolním vzdělávání 

 
Na základě rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kolonka Vlašim, 
příspěvková organizace Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim sděluji, že mé dítě nenastoupí od 
školního roku 2020/2021 do této mateřské školy. 
 
Žádám o zrušení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kolonka Vlašim, 
příspěvková organizace Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim.  
 
Ve Vlašimi dne……………………………….          podpis zákonného zástupce …………………………………………… 
 
 

 

*vyberte a vyplňte vhodnou variantu 

 

 



 

 

 

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Vlašim v roce 2020 

1. Zápisový lístek 

Zápisový lístek má za úkol zefektivnit a zrychlit celé přijímací řízení a tím umožnit co největšímu 

počtu uchazečů v co nejkratším čase získat informaci, zda bylo či nebylo dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání. 

Odevzdáním zápisového lístku v určenou dobu rodič vyjádří, kterou konkrétní mateřskou školu bude 

skutečně od září jeho dítě navštěvovat, pokud obdrží rozhodnutí o přijetí do více mateřských škol. 

V praxi se stává, že rodič obdrží například dvě nebo i více kladných rozhodnutí o přijetí a někteří 

rodiče bohužel do poslední chvíle (někdy až do konce srpna) nesdělí mateřské škole, že jejich dítě 

bude navštěvovat jinou školu. Další uchazeč v pořadí netuší, že bude moci k předškolnímu 

vzdělávání nastoupit, dozvídá se tuto informaci až na poslední chvíli. Řada míst je tímto blokována. 

2. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny na vývěsních deskách jednotlivých mateřských škol dne    

     8. června 2020 do 14 hodin.  

3. V případě přijetí je nutné, aby zákonní zástupci vyplnili zápisový lístek (vybrali variantu A nebo B) 

a odevzdali ho na příslušnou mateřskou školu ve dnech 8. – 12. června 2020. 

4. V případě nepřijetí se zápisový lístek neodevzdává. 

 

Důležité upozornění:  

Zápisový lístek musí být ve dnech 8. – 12. června 2020 odevzdán na všechny mateřské školy, které 

vydaly kladné rozhodnutí o přijetí dítěte, z důvodu zefektivnění a zrychlení přijímacího řízení.  

 

Ve Vlašimi dne: 2. 5. 2020 

                  

                                                                                                                          Mgr . Marcela Karmazínová 
                                                                                                                             ředitelka mateřské školy 
 
 
telefon: 317 842 453 
e-mail: kolonka.ms@email.cz 
 


