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Průběh přijímacího řízení:  

Kritéria pro přijetí stanoví ředitelka školy každý rok před zápisem. Kritéria jsou 

veřejná a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Přijímací řízení se řídí zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek dne 12.5.2022 od 10:00 do 16:00 hod v MŠ 

✓ Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením pro lékaře – lze stáhnout na 
stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole v termínu od 19. 
4. 2022 do 29. 4. 2022. 

✓ Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které 
se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

✓ V mateřské škole při zápise odevzdáte Žádost o přijetí dítěte s lékařským 
potvrzením, předložíte rodný list dítěte, průkaz zdravotního pojištění dítěte a 
svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. 

✓ Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 

✓ Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude 
oznámen výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

✓ V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisu a vyjádřit se 
k podkladům před vydáním rozhodnutí. Tato možnost je dána zákonným 
zástupcům dítěte od 23.5.2022 – 24.5.2022 v době od 10:00 – 16:00 hodin v 
mateřské škole. 
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✓ Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se 
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.  Děti 
jsou přijímány do výše kapacity MŠ, přičemž v řádném přijímacím termínu jsou 
přednostně uspokojovány žádosti v pořadí dle kritérií pro školní rok 2022/2023. 

✓ Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o 
přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

✓ Dne 1.6. 2022 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu 
školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem, které zákonní 
zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ. 

✓ Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej 
vyzvednout, na požádání v MŠ. 

✓ Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně dne 1.6.2022 v době od 6:45 – 
16:00, následující den podáno doporučeně poštou do vlastních rukou v 
zákonem stanovené lhůtě. 

✓ Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2022  

 
 

V průběhu května 2022 bude dále řešeno vzdělávání cizinců:  

a) kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 

Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné 

ochrany), nebo 

b) kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 

pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za 

vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým 

štítkem nebo razítkem v cestovním pasu), 
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