
INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského 

zákona, tedy v období od 9. května do 10. května 2022 od 8:00 do 16:00 hodin 

v ředitelně školy. 

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je stanoven termín 

zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 od 13. června do 

14. června 2022. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy 

(zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání). 

K prohlídce mateřské školy můžete využít také DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  

které budou probíhat od 25. 4. do 28. 4. od 15:00 do 16:00 hodin. 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Obecné informace 

  Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti 

v § 34a a 34b školského zákona). 

  Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování 

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 

a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, 

které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do 

ZŠ). 

  V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, tedy k datu 9. - 10. 5. 2022, bude přerušeno správní řízení k možnosti 

doplnění dané podmínky. Přestože rodič dodá v průběhu přerušení správního řízení 

potvrzení o očkování, ředitelka MŠ nemůže garantovat následné přijetí do zvolené 

mateřské školy z důvodu zákonné povinnosti přijmout děti na avizovaná volná místa 

v rámci probíhajícího správního řízení dle předem stanovených kritérií školy. 

  Můžete si zvolit libovolnou mateřskou školu či školy na území Frýdku-Místku. Dítě 

s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti mateřské školy J. Božana 3141 



a mateřské školy Lískovecká 2850 má při přijímání přednost před dítětem 

s nespádovým bydlištěm. 

  Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné nebo více mateřských škol. K podání žádosti 

lze využít: 

– osobní podání 

– doporučenou poštou 

– datovou schránkou 

Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od vás přijmout a dle stanovených kritérií 

a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

  Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích. 

  Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro 

zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, 

umístěním na webových stránkách MŠ apod. 

 Správní řízení bude zahájeno dnem doručení žádosti od 9. 5. 2022. 

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU 

Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře, potvrzením o řádném 

očkování (výjimka pro děti s povinnou předškolní docházkou) 

Formulář žádosti o přijetí je možné si vytisknout z webových 

stránek školy – www.msmateridouska.cz, nebo osobně vyzvednout v MŠ. 

✓ Rodný list dítěte k nahlédnutí 

✓ Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) 

✓ Doklad o trvalém pobytu 

✓ Občanský průkaz zákonného zástupce nebo dítěte k nahlédnutí, případně výpis 

z evidence obyvatel 

Nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu! 

ORGANIZACE ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

V den předání žádosti dostane každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým 

bude nejpozději 31. 5. 2022 zveřejněn seznam přijatých dětí k předškolní docházce. 

http://www.msmateridouska.cz/


• Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům na adresu uvedenou 

na „Žádosti“ pro doručování. 

• Děti jsou k předškolní docházce přijímány podle kritérií zveřejněných na web. 

stránkách školy a úředních desce spádové oblasti mateřské školy pod 

č.j. 46/2022. 

• V souladu s § 36 odst. 3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání tzv. „nahlédnutí do 

spisu“. Všichni účastníci řízení mají tuto možnost 16. 5. 2022 od 9:00 do 10:30 

po předchozí domluvě na tel. 605 249 385. 


