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tel: +420 724 354 534 

email: info@mskosticka.cz 

Vážení rodiče, 

zveme vás a vaše děti k zápisu do mateřské školky KOSTIČKA 
(současně budovy MŠ Kostička a budovy MŠ U Veverek), 

který se bude konat v rozmezí od 2. do 16. května 2021. Dokumenty 

potřebné k zápisu můžete zasílat poštou nebo osobně vhodit do poštovní 

schránky (na obou budovách tedy MŠ Kostička nebo U Veverek) nebo 

prostřednictvím datové schránky (5k3356t). 

Na Žádosti o přijetí můžete vyznačit, zda preferujete, aby Vaše dítě 

navštěvovalo budovu MŠ Kostička nebo MŠ U Veverek. Bude brán zřetel na 

vaši volbu pokud bude ve školkách volné místo, pokud ne, budou děti 

rozdělovány dle spádovosti – děti, které bydlí v ul. Tyršova a okolí (před ul. 

Armádní) a děti, které bydlí v ul. Braniborské a okolí( za ul. Armádní). 

Mladší sourozenci dětí, které již školku navštěvují, budou přijati do té 

budovy, kam chodí jejich starší bratr nebo sestra, bez ohledu na spádovost. 

 

Které dokumenty musíte doručit: 

1) kompletně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí  
(ke stažení na www.mskosticka.cz – přijímání dětí) 

2) kopie – rodného listu dítěte 

3) kopii – občanského průkaz zákonného zástupce, u cizinců pasu 

http://www.mskosticka.cz/
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4) u uchazečů, kteří ještě nemají trvalé bydliště v Milovicích, je nutné 

doložit doklad o budoucím bydlení v Milovicích (uzavřená nájemní 

smlouva, kupní smlouva) 

 

Zaslané žádosti budou v MŠ evidovány pod jednacími čísly. Číslo jednací 

Vám bude sděleno prostřednictvím uvedeného e-mailu. Výsledky budou 

zveřejněny pod jednacími čísly na www.mskosticka.cz. 

 

Dne 20. 5. 2021 mohou rodiče nahlédnout do spisu (dle § 38 odst. 5 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád) od 10hod. do 12 hod. v kanceláři mateřské 

školy. 

Do 14 -ti dnů vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do 

školky.  

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte, budou k vyzvednutí v kanceláři 

MŠ Kostička v ul. Tyršova 1500 ve dnech 27. - 28. května od 13 do 

17 hodin. 

 


