
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2022/2023 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Základní kritéria Kritérium Počet 

bodů 

Okamžik splnění 

kritéria 

Věk uchazeče 

 Povinné předškolní 
vzdělávání 

 Přednostní přijímání 
4letého dítěte 

 Přednostní přijímání 
3letého dítěte 

 

5 a více let 

4 a více let 

3 roky a více 

 

20 

15 

10 

 

k 31. 8. školního 

roku, kdy zápis 

probíhá 

Trvalý pobyt uchazeče Uchazeč má místo trvalého 

pobytu v obci, u cizinců místo 

pobytu v obci 

20 Ke dni vydání 

rozhodnutí 

Uchazeč nemá místo trvalého 

pobytu v obci, u cizinců místo 

pobytu v obci 

0 

Sourozenec Uchazeč má v Základní škole a 

mateřské škole Tři Sekery 

sourozence 

2 Ke dni vydání 

rozhodnutí 

 

1. FÁZE – VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat: 

 webové stránky školy www.zstrisekry.cz (menu MATEŘSKÁ ŠKOLA „formuláře ke 
stažení“), 

 osobním vyzvednutím v budově mateřské školy (doporučuji si předem telefonicky 
sjednat návštěvu). 
 

2. FÁZE – SBĚR PŘIHLÁŠEK (od 2. května – 16. května 2022) 

Podávání žádosti lze provést následujícími způsoby: 

 do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

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

 poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Tři Sekery, Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery)  

http://www.zstrisekry.cz/


 osobní podání zákonným zástupcem v budově mateřské školy 9. května 2022 od 
14.00 – 17.00 hod nebo po domluvě na tel. čísle 774 449 109 si sjednat jiný termín.  

Dokumenty k zápisu: 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s přílohou „Vyjádření lékaře“, 
2. Kopie rodného listu dítěte, 
3. Doložení řádného očkování dítěte je potřebné pro děti, na které se nevztahuje 

povinné předškolní vzdělávání 

 Pro doložení této povinnosti zákonného zástupce slouží výše jmenovaná příloha 
„žádosti o přijetí – vyjádření lékaře“. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný 
zástupce doložit potvrzení od pediatra, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

4. V případě, že dítě při zápisu k předškolnímu vzdělávání zastupuje jiná osoba než jeho 
zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění (plnou moc) dítě zastupovat. V tomto 
případě musí být uvedeno na „Přihlášce k předškolnímu vzdělávání“ jméno a příjmení 
pověřeného zástupce, místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování. 

Cizinci 

V případě cizinců je zapotřebí, aby zákonný zástupce doložil doklad o přechodném pobytu 
dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, po domluvě 
s ředitelkou školy předloží ve stanovené lhůtě své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí 
pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
České republiky. 

3. FÁZE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

1. Vzniklý spis s přiděleným evidenčním číslem bude obsahovat všechny požadované 
podklady, které správní orgán Základní škola a mateřská škola Tři Sekery v řízení použije a 
všechny písemnosti, které v souvislosti s řízením vzniknou. Spis bude uložen u správního 
orgánu a bude přístupný pouze pověřeným osobám.  

2. Nahlédnout do spisu a případně se vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí má 
zákonný zástupce možnost v budově školy po celou dobu řízení po domluvě s ředitelem školy 
(tel. 774 770 577), nebo oprávněnou osobou pověřenou vykonáním správního řízení – 
vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Lenka Kysilková (tel. 774 449 109). 

3. Odpovědný pracovník, vedoucí učitelka mateřské školy, předá kompletní spisy 
s přiděleným evidenčním číslem po ukončení přijímacího řízení 17. května 2022 ředitelce 
školy k vydání následného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

4. Výsledné „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude zveřejněno vyvěšením 
seznamu po dobu 15 dní na úřední desce obce Tři Sekery (obecní úřad 1. patro), webových 
stránkách školy a v budově mateřské školy po ukončení správního řízení. 

Písemné „Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude zasláno poštou.  

Písemné „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ bude osobně předáno v budově 
mateřské školy po předchozí domluvě. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


