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Zápis do Mateřské školy
Zápis na školní rok 2022/2023 pro Mateřskou školu Třebovice se uskuteční ve středu
2. května 2022 od 8:00 do 15:00.

Den otevřených dveří proběhne 26. 4. 2022 od 8:00 do 15:00. Tento den vám budou
vydány dokumenty týkající se zápisu do Mateřské školy.

K zápisu si přineste

● rodný list dítěte,
● občanský průkaz zákonného zástupce,
● doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který

není státním občanem ČR,
● žádost o přijetí do MŠ,
● přihlášku do MŠ,
● evidenční list dítěte.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti, ale stanovená
kritéria a pravidla.

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí
o nepřijetí dítěte. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Seznam bude zveřejněn v budově mateřské školy a na webových stránkách
www.zstrebovice.cz.

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok, přednostní právo mají děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy
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Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské
školy pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Třebovice stanovila následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritérium Bodové
ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte 3

Trvalý pobyt dítěte ve
smluvních obcích

Věk dítěte mladší 3 let a 3 roky 1

4 roky 2

5 let a starší 3

Individuální situace dítěte dítě se hlásí k celodennímu provozu 1

mateřskou školu navštěvuje sourozenec
dítěte

2

dítě se specifickými vzdělávacími
potřebami

3

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přednostně
přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy
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