
 

 

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 ve čtvrtek 5. května 2022,   

v budově Mateřské školy Kostička v Tyršově ul.1500,  

od 8 do 12 hod. a odpoledne        od 13 do 17 hodin. 

Pořadí přijatých žádostí nerozhoduje, můžete přijít během celého 

dne, kdy se vám to bude hodit nejlépe.  

Na žádosti o přijetí budete moci 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). 

Děti s sebou k zápisu nemusíte brát. 

Potřebujete ale nezbytně: 

1) kompletně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí  

(ke stažení na www.mskosticka.cz – přijímání dětí  

    2)  rodný list dítěte – k nahlédnutí 

 

    3) občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas (Vízum) 

http://www.mskosticka.cz/


Odevzdané žádosti budou v MŠ pod jednacími čísly evidovány pro 

zahájení přijímacího řízení, výsledky budou zveřejněny na 

www.mskosticka.cz. 

 

Dne 10. 5. 2022 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 v ul. Tyršova 1500. 

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

dítěte do školky.  

Rozhodnutí budou k vyzvednutí v kanceláři MŠ Kostička  

v ul. Tyršova ve dnech  18. - 20. května od 13 do 17-ti hodin. 

----------------------------------------------------------------------------- 

K stanovenému termínu zápisu do MŠ Kostička a MŠ U Veverek 

Milovice-Mladá dne 5. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s 

vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle §33 odst.1 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve 

spádové oblasti.  

Pro tyto cizince-uprchlíky je určen termín zápisu  úterý 28.6. 

2022 od 9 do 12 hodin." 

З 5 травня 2022 року іноземці з візою не можуть подавати заяву 

про зарахування до дитячого садка Костічка та дитячого садка U 

Veverek Milovice-Mladá з метою перебування в Чеській 

Республіці відповідно до §33 абз. а) Закону про проживання 

іноземців на території Чеської Республіки («Біженці») з місцем 

проживання в районі водозбору. 

Для цих іноземних біженців крайній термін реєстрації – вівторок 

28.6. 2022 року з 9:00 до 12:00». 


