
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 
 

              Zápis do mateřské školy se bude konat: 

ve středu 4. května 2022 od 9.00 do 16.00 hodin 

a 

ve čtvrtek 5. května 2022 od 9.00 do 13.30 hodin 

v kanceláři MŠ na třídě Broučků 
  

1. CO MUSÍTE UČINIT PŘED ZÁPISEM? 

 
1. STÁHNETE a následně VYTISKNETE nezbytný dokument – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, vytisknete oboustranně na jeden papír! 

 Pokud si dokument nemáte možnost vytisknout, můžete si jej vyzvednout přímo v MŠ. 

 
2. Dokument vyplňte RUČNĚ: 

 Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám, vyjma části „Vyjádření lékaře“, kterou musí vyplnit 

praktický lékař dítěte (pediatr) a potvrdit ji svým razítkem. 

 Dokument nezapomeňte podepsat a zkontrolovat. 

 
3. Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají: 

 Občanský průkaz zákonného zástupce. 

 Rodný list dítěte. 

 U cizinců příslušné doklady o pobytu v České republice. 

 Pokud má dítě trvalé bydliště jinde, než má rodič uvedeno v občanském průkazu, potvrzení z matriky  

o trvalém pobytu dítěte. 

 Pokud se nemohou z jakéhokoliv důvodu  zákonní zástupci v době přijímacího řízení dostavit, lze poslat 

jinou osobu, která bude mít podepsanou plnou moc ohledně zastupování dítěte ve věci přijímacího 

řízení. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena. 

 

4. Dále je možné doložit: 

 Rozhodnutí o odkladu školní docházky. 

 Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného 

v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné 

k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby 

ředitel školy mohl rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření. 

 
 

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT 

  
1. Kritéria přijímaní dětí 

 

 KRITÉRIA  

1. 

Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 

sídlí, které dosáhnou věku 5 let k 31. 8. 2022 a děti starší – s odkladem 

povinné školní docházky. 

vždy 

2. 
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 

sídlí, které dosáhnou věku 4 let k 31. 8. 2022.  

od nejstaršího po 

nejmladší 

3. 
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, ve které mateřská škola 

sídlí, které dosáhnou věku 3 let k 31. 8. 2022.  

od nejstaršího po 

nejmladší 

4. 
Děti z jiné spádové oblasti MŠ, ve které mateřská škola sídlí, které 

dosáhnou věku 3 let k 31. 8. 2022.  

od nejstaršího po 

nejmladší 

 



 

Dítě mladší 3 let bude přijato pouze v případě dostačující kapacity MŠ, a to za předpokladu, že přijetí dítěte 

nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny hygienické podmínky školy, podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovídající podmínky pro vzdělávání. 

 
2. Dále UPOZORŇUJEME: 

1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze 

dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti  

s povinnou předškolní docházkou. 

(Informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, není 

třeba zvláštního potvrzení.) 

 

2. V letošním roce se k zápisu do MŠ musí dostavit rodiče dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 (či více) 

let věku – pro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné (§ 34 odst. 1 školského 

zákona)! Tyto děti mají nárok na přijetí ve spádové mateřské škole dle místa trvalého pobytu.  

  
 
3. CO BUDE PO ZÁPISU 
 

Zveřejnění výsledků zápisu 
 

Výsledky zápisu (děti přijaté) budou zveřejněny po dobu nejméně 15 dnů na webu mateřské školy a umístěny 

i na budově školy od: 

 

25. 5. 2022 (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů). 

 

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které si osobně vyzvednou v MŠ  

v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 v době od 6.15 do 16.00 hodin. 

 

Rodičům přijatých dětí se písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků 

zápisu. 

 
 

Dále si můžete stáhnout: 

 Směrnici o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 Povinnost předškolního vzdělávání pro děti 5leté a starší 

 Plnou moc ohledně zastupování dítěte ve věci přijímacího řízení 

http://www.mskbely.cz/ors/kcfinder/upload/files/Sm%C4%9Brnice%20k%20p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD%20k%20p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADmu%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD...2017-2018.pdf

