
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovují po dohodě se zřizovatelem termín, dobu a místo pro 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K NEPOVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K ZÁPISU 
K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
pro školní rok 2023/2024
na

úterý 2. května 2023 od 10:00 do 16:00 hodin v sídlech jednotlivých mateřských škol

• Mateřská škola V Zahradě - Jungmannova 416, Příbram III  (h�p://skoly.pb.cz/1MS)
• Mateřská škola Kličkova vila - Ondrákova  280, Příbram II (h�p://skoly.pb.cz/3MS)
• Mateřská škola Klubíčko - Okružní 200, Příbram VII (www.msklubickopb.cz)
• Mateřská škola Perníková chaloupka - Kutnohorská 101, Příbram VII  (h�ps://mspch.cz)
• Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII (h�p://skoly.pb.cz/6MS)
• Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 (h�ps://msbc.cz) 
  Žádosti v této MŠ jsou přijímány v čp. 278 i v čp. 235
• Mateřská škola Pohádka - Hradební 66, Příbram I  (h�p://skoly.pb.cz/10MS)

Přineste s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.
(Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stránkách.)

Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minulém roce umístěno, musí pro školní rok 2023/2024 podat novou žádost. 
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je

předškolní vzdělávání dětí narozených od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 povinné.

• Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 (h�p://skoly.pb.cz/11MS)
• Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 (h�p://skoly.pb.cz/12MS) 
• Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 (h�p://msskolnipb.cz) 
• Mateřská škola pod Svatou Horou - nám. Dr. J. Theurera 262, Příbram II 
  (h�p://skoly.pb.cz/15MS)                     
• Alternativní mateřská škola - Školní 143, Příbram VIII (h�p://skoly.pb.cz/18MS)
• Mateřská škola Rybička - Fibichova 272, Příbram II (www.msrybicka.cz)

a zápis do Waldorfské školy Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola - Hornická 327, Příbram II (www.waldorf.pb.cz) 
dne 2. května 2023 od 15:00 do 18:00 hodin v sídle školy.

Zápis do Mateřské školy speciální, Příbram, Hradební 67, se bude konat dne 2. května 2023 od 10:00 do 16:00 hodin v sídle školy.
Termíny zápisů jsou platné pro všechny, to je včetně dětí s dočasnou ochranou. 


