
 
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, HK 

Hradecká 1231, Hradec Králové 500 03 

 

 
 

Mateřská škola SLUNEČNICE 
 

v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové je určena pro děti: 
 

s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního 
postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení. 

 
 

Zápis pro školní rok 2020/2021  

 
Vzhledem k mimořádným opatřením bude probíhat  

2. - 16. 5. 2020 od 9,00 do 11,00 
 

Upřednostňuje se podání žádosti datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, 

poštou a v krajním případě osobním podáním v mateřské škole (bude nutné organizovat 

příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách 

mateřské školy) 

 

 
 

 

 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 
 

- rodný list dítěte(originál a kopie pro účely správního řízení) 

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz), popř. doklad o 

zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují 

o dítě v pěstounské péči 

- doporučení školského poradenského zařízení (děti jsou přijímány na základě 

písemného doporučení školských poradenských zařízení - SPC, PPP) 

- žádost  k  přijetí dítěte do MŠ (na webu MŠ Slunečnice) 

- lékařské zprávy od odborných lékařů vztahující se ke vzdělávání 
- potvrzením o povinném očkování: 

V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře, pro doložení řádného 

očkování dětí stačí: 

o zákonný zástupce doloží prohlášení, že je dítě řádně očkováno (vzor na 

webu MŠ Slunečnice) 

o dále doloží  kopii očkovacího průkazu 

 

 



 
o v případě nepodrobení se povinnému očkování dítěte, kontaktuje zákonný 

zástupce dítěte na dálku praktického lékaře a vyžádá si potvrzení o tom, že 

je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

(dočasnou) kontraindikaci 

 

Doložení o očkování se nepožaduje pouze v případě, že je předškolní vzdělávání 

pro dítě povinné (dosáhne pěti let do 31.8.)  

 

 
 
 

 

Výuka a aktivity školy jsou bezplatné. 
 
Nabízíme: 
 

 individuální přístup a malý kolektiv dětí ve třídách „rodinné prostředí“ 

 dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

poruchou autistického spektra a autismem 

 kvalifikovaný pedagogický personál spolu s asistenty pedagoga a možnost využít osobní 

asistenci, jehož služby škola zprostředkuje 

 moderní edukační metody přizpůsobené každému dítěti 

 třídy pro děti s PAS a s autismem 

 spolupráce s SPC Rukavička v HK, které poskytuje speciálně pedagogickou péči, 

diagnostiku a poradenství 

 spolupráce s koordinátorem pro děti s PAS v Královéhradeckém kraji 

 

 

Bližší informace: 
 

 Mateřská škola Slunečnice: 725 864 957 

 e-mail: sms.markovicka@seznam.cz 

 web: www.msslunecnice.estranky.cz 

 

 

 Speciálně pedagogické centrum Rukavička: 725 864 891 

 e-mail: specialnicentrum@seznam.cz 

web: www.spchk.cz 
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