
Výbě r š koly zákonným zástupcem dítě te nemusí odpovídat spádové oblasti, pokud to dovolují kapacitní mož nosti vybrané š koly. V př ípadě , ž e je k př edš kolnímu

vzdě lávání pro následující š kolní rok př ihláš eno více dě tí, než kolik mů ž e mateř ská š kola př ijmout, rozhoduje o př ijetí dě tí ř editel mateř ské š koly.

Ř editelství mateř ských š kol a Mě Ú Kyjov, odbor š kolství a kultury

dě tí do mateř ských š kol mě sta Kyjova probě hne

od 3. - 13. kvě tna 2021 distanč ní formou.

Zápis se týká dě tí, které nastoupí do MŠ od 1. 9. 2021 nebo v prů bě hu š kolního roku 2021/2022. Rodič e jsou povinni př ihlásit dítě narozené

v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 k povinné docházce do MŠ .

Vš echny tiskopisy potř ebné k vyř ízení př ijetí dítě te k př edš kolnímu vzdě lávání jsou př ístupny zákonným zástupců m na webu jednotlivých

mateř ských š kol, vč etně identifikace datové schránky.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby ž ádali o př ijetí dítě te k př edš kolnímu vzdě lávání pouze do jedné MŠ .

K zahájení správního ř ízení je tř eba dodat: ( tiskopisy na webu š koly)

- vyplně ný tiskopis ž ádosti o př ijetí

- kopii rodného listu dítě te

- evidenč ní list potvrzený pediatrem nebo potvrzení pediatra o zákonem stanovených oč kování dítě te

- kopie zprávy š kolského poradenského zař ízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

K podání ž ádosti využ ijte následující způ soby:

- datovou schránku

- email s uznávaným elektronickým podpisem

- schránku umístě nou př i vstupu do š koly ( potvrzení př ijetí ž ádosti bude oznámeno na email v ní uvedený)

- poš tou

- osobní podání lze v nezbytně nutných př ípadech dohodnotnout písemně s vedením š koly na základě e-mailové komunikace

Registrač ní č ísla ž ádostí budou zákonným zástupců m oznámena na email uvedený v ž ádosti o př ijetí, ve výjimeč ných př ípadech

sms zprávou.

Podle obecně závazné vyhláš ky mě sta Kyjova č . 2/2019 jsou v Kyjově pro zápis dě tí do mateř ských š kol stanoveny š kolské obvody, které

tvoř í následující ulice:

Dr. Joklíka

Fügnerova

Havlíč kova

Jiráskova

Jungmannova

Jurovského

Kollárova

Krátká

Masarykovo nám.

Mezi Mlaty

Na Trávníkách

Nerudova

Př íč ní

Riegrova

Stráž ovská

tř ída Palackého

Tyrš ova

Václava Bzeneckého

Vrchlického

Chmelenec

Jalovcová

Janáč kova

Karla Č apka

Koliba

Kvě tná

Mezivodí

Mlýnská

Ně tč ická

Rů ž ová

Sídliš tě Klínky

Sídliš tě Za Stadionem

Sídliš tě Zahradní

Sv. Č echa

U Parku

Yvetotská

Č elakovského

Dobrovského

Husova

Kostelecká

Lidická

Luč ní

Nádraž ní

nám. Hrdinů

Pod Kohoutkem

Pod Lipami

Pod Vinohrady

Pod Zvonicí

Polní

Sídliš tě M. Š vabinského

Smetanova

Svatoborská

tř ída Komenského

U Malš inky

Vinohrady

Ž iž kova

Bezruč ova

Brandlova

B. Ně mcové

Dvoř ákova

J. Úprky

Klvaň ova

Köhlerova

Moravanská

Seifertovo nám.

Sídliš tě U Vodojemu

Tichá

U Sklepů

Újezd

Urbanova

e) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Mateř skou š kolou Borš ovská,

př íspě vkovou organizací mě sta

Kyjova se sídlem Borš ovská 3241,

Kyjov tvoř í ulice:

Borš ovská

Bukovanská

Ivana Javora

Severní

Š kolní

Za Humny

f) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Základní š kolou a Mateř skou

š kolou Kyjov - Bohuslavice,

př íspě vkovou organizací mě sta

Kyjova se sídlem Bohuslavice

4177, Kyjov tvoř í Bohuslavice

tvoř í:

Místní č ást Bohuslavice

a) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Mateř skou š kolou Stř ed,

př íspě vkovou organizací mě sta

Kyjova se sídlem Mezi Mlaty 2,

Kyjov tvoř í ulice:

b) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Mateř skou š kolou Nádraž ní,

př íspě vkovou organizací mě sta

Kyjova se sídlem Nádraž ní 829,

Kyjov tvoř í ulice:

c) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Mateř skou š kolou Za Stadionem,

př íspě vkovou organizací mě sta

Kyjova se sídlem Sídliš tě Za

Stadionem 1224, Kyjov tvoř í ulice:

d) Š kolský obvod pro mateř skou

š kolu vykonávající č innost pod

Základní š kolou a Mateř skou

š kolou Dr. Joklíka, př íspě vkovou

organizací mě sta Kyjova se

sídlem Sídliš tě U Vodojemu 1261,

Kyjov tvoř í ulice:


