
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace     

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 
 

1 
 

Zápis do mateřské školy 

Řádnému zápisu bude předcházet elektronický předzápis, který bude spuštěn na našich 

webových stránkách 11. 4. 2022 a ukončen 11. 5. 2022. 

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní 

rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. Tentokrát to bude 12. a 13. 5. 2022. Řádný 

zápis do MŠ bude organizován bez osobní přítomnosti dětí. MŠ budete s dětmi moc navštívit 

ve 2. polovině dubna – proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (sledujte naše webové stránky 

– aktuality). Zákonní zástupci k řádnému zápisu donesou  potřebné dokumenty na jednotlivá 

pracoviště:  

12. 5. 2022 dopoledne 08:15 – 11.15, po obědě od 12.30 - 14:00 hodin 

13. 5. 2022 08:15 - 11:15 hodin 

Zákonní zástupci k zápisu do MŠ donesou: 

 1. Žádost  

 2. Potvrzení od lékaře (očkování) 

 3. Evidenční list  

 4. Prostou kopii rodného listu 

 5. Přihlášku ke stravování 

 6. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

 7. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení) 

 8. Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou 

Důležité informace o zápisu: 

 Stanovení termínu, kdy bude možno nahlédnout do spisu dětí v rámci přijímacího řízení 

do MŠ pro školní rok  2022/2023. Termín pro možnost nahlédnutí do spisu dítěte na den 

19. 5. 2022 po předchozí telefonické domluvě s MŠ na telefonním čísle 725 791 948. 

  

 Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno: 

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve školce  

- na úřední desce 

- na webových stránkách školy: www.msskolni.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na den 20. 5. 2022. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde 

budou uvedeny pod registračními čísly, která jim budou přidělena při zápisu. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve školce. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno osobně v MŠ 20. 5. 2022. 



Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace     

Školní 642, 337 01 Rokycany, IČO: 70981434 
 

2 
 

 

 

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro rok 2022/2023 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání děti se řídí 

podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem 

č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno 

dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 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.  

(§ 34a a 34b školského zákona) 

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato 

podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.  

K zápisu na školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí: 

1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizaci a v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky – povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 

dosáhnou pěti let věku. 

 

2. Děti s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizaci a v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, tj. děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou čtyř let věku. 

 

3. Děti s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Rokycany, Školní ulice 

642, příspěvkové organizaci a v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, tj. děti, které nejpozději před 31. 8. 2022 dosáhnou tří let věku. 

 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být 

přijaty další přihlášené děti bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a to v pořadí podle 

data narození, tj. od nejstarších k nejmladším, maximálně do výše kapacity školy. Kritéria byla 

projednána se zřizovatelem dne 15. 02. 2022. 
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Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky 

mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 

 

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským 

službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo 

pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími 

doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné 

ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské 

unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou 

oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná schůzka s rodiči: 

 20. 6. od 16.00 v MŠ ŠKOLNÍ 

 21. 6. od 16.00 v MŠ ČECHOVA 

 22. 6. od 16.00 v MŠ BOREK 

 

 

 

 

 

 

 

V Rokycanech 10. 3. 2022                                                                      Bc. Petra Stránská, MBA 

                                                                                                                Ředitelka MŠ 
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