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Z Á P I S   D O   M A T E Ř S K É   Š K O L Y 
 

3. - 14. 5. 2021 
8:00 - 12:00 

 

 Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od tří let, ale mohou se přijímat i děti 

mladší na základě rozhodnutí ředitelky školy. Dítě mladší tří let nemá na přijetí 

do MŠ právní nárok (zákon č. 561/2004 Sb. § 34). Rodiče jsou srozuměni s 

požadavkem, že dítě musí být schopno zachovávat hygienu. 
 

  U dítěte, které vyžaduje zvláštní péči, musí rodiče předložit zprávu od 

odborného lékaře či pedagogicko-psychologické poradny (zákon č. 561/2004 Sb. § 

22 odst.1-e). 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního 

roku 2021/2022 dosáhnou pěti let věku (děti narozené do 31. 8. 2016). 

 

Dítě se vzdělává ve „spádové MŠ“, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou 

mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.   

 

Pokud zvolí zákonný zástupce jiný způsob vzdělávání (individuální) nebo 

vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné 

školní docházky, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit řediteli 

spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2021. 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním (doloženo lékařem v žádosti), nebo má doklad od 

ošetřujícího lékaře dítěte o imunitě proti nákaze či kontraindikaci na očkování. 

Neočkované dítě není na překážku k přijetí do povinného předškolního 

vzdělávání. 
 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bezručova pro školní rok 2021/2022 
 

Přednostně se přijímají pětileté, čtyřleté a tříleté děti pocházející ze spádového 

obvodu naší mateřské školy (§ 34 odst. 3, zákon 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 



Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace  

 

Ředitelka mateřské školy přijímá děti dle zveřejněných kritérií do naplněnosti 

jednotlivých tříd stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb. § 2 a hygienickými normami 

(přílohy 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.). 
 

Kritéria jsou posuzována k 1. září 2021 
 věk dítěte 5 let – spádový obvod    10 bodů 

 věk dítěte 4 roky – spádový obvod      8 bodů 

 věk dítěte 3 roky – spádový obvod      7 bodů 

 věk dítěte 3 roky – nespádový obvod      5 bodů 

 věk dítěte 4 roky – nespádový obvod                  3 body 

 věk dítěte 5 let – nespádový obvod      2 body  

V případě rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte. 
 

Mateřská škola přijímá všechny děti bez jakékoliv diskriminace, každému dítěti 

učitelka věnuje pozornost a pomoc, kterou potřebuje. 
 

Z důvodu plynulosti probíhajícího zápisu je vhodné, když při zápisu rodiče 

předloží rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzeným očkováním od 

lékaře (dané tiskopisy je možno před samotným zápisem vyzvednout v mateřské 

škole nebo vytisknout z webových stránek školy). Zákonný zástupce se prokáže 

občanským průkazem.  

Cizinci předloží doklad o pobytu na území ČR. 
 

V případě vládou ČR stanovené povinnosti konání zápisů bez osobní účasti 

zákonných zástupců, je možné „Žádost“ doručit do MŠ následujícími způsoby:   
1. osobním předáním: v úředních hodinách školy (středa 9:30 – 14.30), nebo dle předchozí 

rezervace termínu. 

2. do datové schránky školy, 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

4. poštou (rozhodující je datum podání). 

Při využití jiného technického prostředku je nutné do 5 dnů žádost potvrdit. Na nepotvrzené či 

později podané žádosti se nepřihlíží. 
 

Veškeré podmínky docházky dítěte do mateřské školy jsou uvedeny ve Školním 

řádu, přístupném v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.  
 

Postup při rozhodování:  
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či 

nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně a vydá rozhodnutí nejpozději do 

30 dnů od podání žádosti, ve výjimečných případech do 60 ti dnů od podání žádosti.   
- Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem, které žadatel obdrží při zápisu, na vstupních dveřích do mateřské školy 

(hospodářský pavilon) a na webových stránkách školy (www. msbezrucova.cz).  

- Předpokládané datum zveřejnění je 28. 5. 2021. 

- V případě, že žadatel nedodá podklady nutné k učinění rozhodnutí správního orgánu, bude přerušeno 
správní řízení.  

- 21. 5. 2021 v době mezi 10.00 – 12.00 hod má žadatel možnost nahlédnout a vyjádřit se ke spisu*. 

- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou nebo jej bude možné vyzvednout v ředitelně mateřské 

školy 2. 6. 2021 od 10.00 do 13.00 hod. 

*v případě, že Vám nevyhovuje zvolený termín, lze telefonicky domluvit jiný 


