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V Jesenici, Osnici dne 11. března 2022 

 

Č. j.: 7/KG-CZ/2021 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  
Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice 

ČESKO-ANGLICKÝ PROGRAM s docházkou od školního roku 2022/2023  

se uskuteční 5. května 2022 
 

Informace k zápisu 

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023 Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o. Česko-

anglický program je stanoven na 5. května 2022. 

Mateřská škola Sunny Canadian přijímá děti do Česko - anglického programu celoročně i mimo uvedený datum zápisu, 

do naplnění kapacity jednotlivých tříd.  

Novela školského zákona 

Zákon č. 178/2016 Sb. s účinností od září 2017, ukládá rodičům / zákonným zástupcům povinnost přihlásit k povinnému 

předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 děti, které v období 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku a 

děti starší. Od školního roku 2017/2018 v mateřské škole musí být zapsány všechny děti minimálně rok před plněním 

povinné školní docházky. 

 

Vydávání žádostí – Registrační formulář: 

„Registrační formulář “ je volně ke stažení na webových stránkách školy https://www.sunnycanadian.cz/ v sekci Zápis 

dětí/Mateřská škola.   
 

Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy. 

Zápisy proběhnou v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání v platném znění – v souladu s kritérii ředitelky školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 

Sunny Canadian International School – Mateřské školy, s.r.o., s docházkou od školního roku 2022/2023 (zveřejněných 

na webu školy a na vstupních dveřích mateřské školy Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o.), a 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád. 
 

„Registrační formulář“ je možno podat následujícími způsoby: 

1. Emailem; 

2. Osobně v sídle MŠ v době zápisu 5. 5. 2022 od 10.00 do 14.00 hodin nebo kdykoli po předchozí tel. 

s ředitelkou MŠ, Mgr. Alenou Kosovou (ms@sunnycanadian.cz ; tel: 734 466 583). 
 

Následně po odevzdání Vás budeme kontaktovat a budete vyzváni k doložení těchto dokumentů:  

- Smlouvy o účasti dítěte na docházce v MŠ 
- Zápisního listu 
- Smlouvy o stravování 
- Kopie rodného listu dítěte a kartičky zdravotní pojišťovny  
- Splnění povinnosti podrobení se stanovenému pravidelnému očkování zákonný zástupce doloží: 

- Potvrzením od lékaře – Zdravotní formulář 
- Doložením kopie celého očkovacího průkazu 

+ dalších příloh/dokumentů 

                        

                                                     Mgr. Alena Kosová, ředitelka MŠ  
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