
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

Město  Tábor, Odbor školství mládeže a tělovýchovy po dohodě s ředitelkami 
samostatných  mateřských škol a ředitelkami - řediteli základních škol , jejichž součástí je 
mateřská škola, zřizovaných městem Tábor, oznamuje rodičovské veřejnosti, že ve dnech  6 
a 7. května 2019 se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 
a to přímo na jednotlivých pracovištích mateřských škol (každý den od 8.00 do 15.00 
hodin). 
 Upozornění pro rodiče: 
- Do mateřské školy se  pro školní rok 2019/2020 přednostně přijímají děti, které před 
začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého 
pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu a to do naplnění 
kapacity mateřské školy. 
- Školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Tábor jsou stanoveny obecně 
závaznou vyhláškou města Tábora č. 01/2019, která je zveřejněna na webových stránkách 
města www.taborcz.eu (Chci se dozvědět – Vzdělávání, sport a mládež – Vzdělávání - Odbor 
školství informuje) a na všech pracovištích mateřských škol. 
- Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou pěti let, je předškolní vzdělávání  od školního 
roku 2019/2020 povinné. Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné. 
- Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 
v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pokud se rozhodne pro tuto formu 
plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je 
jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě 
začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května). 
Prosíme rodiče, aby si nezapomněli  s sebou přinést občanský průkaz, rodný list dítěte 
a zdravotní a očkovací průkaz dítěte. 
Bližší informace mohou rodiče získat přímo na  jednotlivých pracovištích mateřských škol. 
Pracoviště mateřských škol  v Táboře:          telefon: 
Kpt. Nálepky 2393                                         381232617 

Sokolovská 2417                                           381232774 

Vančurova 2205                                            381252911                                         

Angela Kančeva 2628                                   381253209, 381259091,92 

Kollárova 2497                                               381253938 

Dlouhá 340                                                    381251174 

Čelkovice, Nábřeží 206                                 381254490 

Komenského  2254                                       381200408 

Světlogorská 2770                                         381262270 

Blanická 2705                                                778719131, 773281299 

Čekanice, Zahradní 156                                381281633 

Měšice, Míkova 416                                       381254710 
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