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Mateřská škola Roztoky, Havlíčkova 1024, 

okres Praha-západ, příspěvková organizace 

Havlíčkova1024, 252 63 Roztoky, IČ: 71001603 

ID datové schránky: but4cgk, tel: +420 220 912 021, 

email: ms.havlickova@volny.cz 

 

 
 

ZÁPIS DO MŠ HAVLÍČKOVA 

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

 
Informace pro rodiče (zákonné zástupce dítěte), kteří chtějí podat žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do MŠ Havlíčkova 

 

 

Vážení rodiče,  

seznamte se, prosím, s organizací přijímacího řízení na školní rok 2022/2023. 

 

TERMÍNY:  

Zápisy budou probíhat online ve dnech 1.5.2022 - 15.5.2022 bez osobní přítomnosti vás 

rodičů a dětí. Své dítě zapíšete přes odkaz na našich webových stránkách, který bude 

aktivní od 1.5.2022 od 0:00 do 15.5.2022 do 23:59. Do emailu, který zde uvedete, vám 

přijdou dokumenty, které jsou potřeba podepsat a potvrdit dětským lékařem. 

- ve dnech 16.5.2022 a 17.5.2022 od 15:00 do 18:00 se dostavte s vyplněnými a 

potvrzenými dokumenty do naší MŠ (Havlíčkova1024, Roztoky). 

 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu. Originál 

vyplněné a podepsané přihlášky, potvrzení od lékaře, výzvu a preferenci MŠ je tedy 

možné doručit výše uvedeným způsobem ve dnech 16.5.2022 a 17.5.2022 od 15:00 do 

18:00. 
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PŘIHLÁŠKA: 

Přihlášku do mateřské školy vyplníte online pomocí odkazu: 

 

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolaroztokyhavlickova/FB98152C-DA70-

4C05-A833-CFB8377A137D/prijimacirizeniodskolnihoroku20222023    

Nahlédnout do spisu máte možnost dne 23.5.2022 od 15:00 do 17:00 v ředitelně MŠ.  

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy 

a vyvěšeny u vstupu do MŠ. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do mateřské 

školy si, prosím, vyzvedněte dne 1.6.2022 nebo 2.6.2022 od 15:00 do 18:00 osobně 

v MŠ. V případě, že se pro rozhodnutí nedostavíte, bude vám zasláno doporučeně 

poštou nejpozději do 14.6.2022. 

 

 

KRITÉRIA: 

Kritéria pro přijetí dítěte do roztockých mateřských škol jsou zpřístupněna na hlavních 

budovách škol a na jejich webových stránkách.    

    

 

Mgr. Hana Fialová, 

ředitelka MŠ 
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