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      Zástupkyně statutárního orgánu Mateřské školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková 

organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na 

základě ustanovení § 165 odst.2.,písm.b) zákona 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 

podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

MŠMT stanovilo jednotný termín zápisů do všech mateřských škol, v období od 2. 5. - 16. 5. 

2022. 

Na školní rok 2022 - 2023, byl po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín 

zápisu do Mateřské školy Kelč na úterý 3. května 2022.  

 

Zákonný zástupce si vyzvedne v kanceláři nebo ve třídě MŠ nebo si stáhne z webových 

stránek MŠ tiskopisy:  

• „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 - 2023“, jehož 

součástí je „Potvrzení o řádném očkování dítěte“ 

• „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“ 

• Je třeba doložit rodný list k nahlédnutí 

 

Zákonný zástupce vyplní požadované dokumenty a včetně potvrzení o řádném očkování 

potvrzené lékařem je doručí do MŠ do 3. 5. 2022.  

 

Podání žádosti:  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možné žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je 

možné doručit následujícími způsoby:  

 

1. Přednostně osobním podání v den zápisu zástupkyni mateřské školy 

Telefonicky si dohodněte čas zápisu, vyhnete se tak dlouhému čekání. 

            Telefonické objednání proběhne na čísle 731 116 036 

2. do datové schránky školy (ID – rrcksqt)  

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skolka.kelc@volny.cz  

(nelze poslat jen prostý email!) 

4. poštou (podací razítko nejpozději 3. 5. 2022) 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.  

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí originál přinést osobně k nahlédnutí. Při zaslání 

dokumentů dálkovým způsobem platí, odeslat jejich prostou kopii. Svým podpisem na ní 

zák. zástupce odsouhlasí použití osobních údajů. Kopie rodného listu pak musí být součástí 

spisu. Den skartace bude poznamenán zápisem na spise.  

Má-li zástupkyně školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat 

po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.  
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S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem 

č.101/200Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Na základě výše uvedené dokumentace a žádosti rodičů může zástupkyně dítě zařadit 

do předškolního vzdělávání.  

Dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude sděleno osobně v den zápisu 

nebo v případě dálkového podání na uvedený kontakt (e-mailová adresa) nejpozději do 

5.5.2022. 

 

V zákonné lhůtě správního řízení bude žadateli předáno „Rozhodnutí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání “ a zveřejněno přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Zveřejnění bude na webových stránkách a na dveřích u kanceláře ředitelky MŠ. 

 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky. Do přijímacího řízení naší mateřské školy na školní rok 2022 - 2023 budou 

zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 3 roky do 31. 12. 2022. 

 

II. 

V souladu s § 34 odst.5, zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění a § 50 zákona 

č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, může mateřská škola, 

s výjimkou zařízení, do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

III. 

Dle platné legislativy, musí spádová mateřská škola přijmout přednostně děti, na které se 

vztahuje povinné předškolní vzdělávání a mají trvalý pobyt v Kelči nebo ve spádových obcích. 

Město Kelč zajistí zástupkyni školy výpis z matriky tak, aby byly evidovány všechny děti 

tohoto věku, kterých se dle zákona týká povinné předškolní vzdělávání.  

 

IV. 

V případě počtu podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, které budou převyšovat 

hygienickou kapacitu školy a počet volných míst, bude zástupkyně školy při rozhodování brát 

v úvahu počet dosažených bodů ve stanovených kritériích.  

 

 

Pro výše uvedený případ stanovuje ředitelka školy tato kritéria: 

KRITÉRIA: POČET 

BODŮ: 

1. Věk dítěte:  5 let dosažených k 31. 8. 2022  14  

                        4 roky dosažené k 31. 8. 2022 8  

                        3 roky dosažené k 31. 8. 2022 6  

                        3 roky dosažené k 31. 12. 2022 2  

2. Trvalý pobyt dítěte v Kelči a ve spádových obcích - dítě, které dosáhlo věku 

minimálně 3 let k 31. 12. 2022 

10  

3. Celkový počet dosažených bodů:  



 

POSTUP:  - každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 

                  - podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.  

                  - žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data   

                    narození (od nejstaršího po nejmladší). 

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 3 roky  

do 31. 12. 2022. 

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem 

strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  

(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín 

zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – 15. června 2022  

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з 
візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) 
Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 
зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 

червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 15. 6. 2022 

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja 
toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro 
perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja 
cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 

2022 roku – 15. 6. 2022 

 

V případě, že MŠMT vydá nové metodické doporučení před zápisem, bude se mateřská 

škola řídit těmito pokyny.  

 

Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 23, platnou od 2. 4. 2021. 

 

V Kelči, dne 28. března 2022 

          

 

 

 

                      Jana Perutková 

                      zástupce statutárního orgánu  

                                                                                                     Mateřské školy Kelč 

 

 


