
Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro 
školní rok 2023/2024 

 
Obecné informace: 
 
- Pro školní rok 2023/2024 se zápis do mateřských škol uskuteční 4. 5. 2023 od 
10:00 hod. do 16:00 hod. 
- Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce se týká dětí narozených do 
31. 8. 2018. 
- Podmínky pro přijetí jsou stanoveny kritérii, které jsou s podrobnějšími informacemi 
zveřejněny na webových stránkách MŠ. Pro školní rok 2023/24 je volná kapacita pro 
přijetí 18 nových dětí. 
- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přihlášky ke stravování, Evidenční list 
a Souhlas ke zpracování osobních údajů je k dispozici ke stažení na webových 
stránkách MŠ. 
 
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou formuláře 
k zápisu vyzvednout ve dnech 25.- 27. 4. 2023 od 10:00 do 11:00 hodin, kdy zveme 
k „Nahlédnutí do školky pro nováčky.“ 
 
Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu: 

 

➢ Čitelně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání 

➢ Rodný list dítěte (prostá kopie) 

➢ Čitelně vyplněný Evidenční list s potvrzením o očkování na jeho zadní straně 
dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., vydané obvodním pediatrem (dítě, které k 31. 8. 
2023 dovrší 5ti let, potvrzení o proočkování nedokládá). 

➢ Podepsaný Souhlas se zpracováním os. údajů 

➢ Případně vyjádření speciálního poradenského centra, pokud se jedná o dítě 
s nějakým handicapem. 

➢ Cizinci, kteří nejsou občany státu EU, doloží kopii povolení k dlouhodobému 
pobytu (při pobytu na území ČR delším než 90 dnů). 

➢ Doklad o ověření totožnosti a trvalého bydliště. Trvalé bydliště dítěte bude 
ověřováno na městském úřadě. 
 
Termín a způsob podání žádostí 
 
Předem vyplněnou Žádost o přijetí zákonný zástupce odevzdá spolu s povinnými 
přílohami 4. 5. 2023 od 10.00 hodin do 16:00 osobně v mateřské škole, kam se 
dostaví i s dítětem. 
 
Přidělení registračního čísla 
 
- Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní řízení a přidělí registrační číslo, pod 
kterým bude dítě vedeno při správním řízení a sdělí ho na místě zákonnému zástupci. 
Registrační číslo bude využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 
 

 

 



Vyhodnocování žádostí 
 

- V období od 5. 5. 2023 do 21. 5. 2023 bude probíhat vyhodnocování žádostí, kontrola 
správnosti údajů, případné odstranění nedostatků a dokládání chybějících 
dokumentů. Po celou tuto dobu bude umožněno zákonným zástupcům dle § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po předchozí telefonické domluvě 
nahlížet a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. 
 

Zveřejnění výsledků zápisu 
 

- Dne 22. 5. 2023 ředitelka MŠ na svých webových stránkách a na veřejně přístupném 
místě zveřejní veřejnou listinou v anonymizované podobě pod registračními čísly seznam 
přijatých i nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. 
- Zákonní zástupci nepřijatých dětí si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednou osobně do 
vlastních rukou dne 22. 5. 2023 od 10:00 do 12:00 hod. v kanceláři ředitelky. 
- Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím ředitelky mateřské 
školy. 
Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky MŠ, zda rozhodla podle 
předem stanovených kritérií. 

 

 

Zpracovala: 

Zdeňka Veselá – ředitelka MŠ 


