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Pokyny k zápisu do mateřské školy na školní 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. 

V termínu od 2. do 16. 5. 2022 probíhají zápisy do mateřských škol. 
 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

1. Zákonný zástupce, který žádá o přijetí dítěte do MŠ doloží k zápisu již vyplněnou 

Žádost o přijetí dítěte s platným potvrzením od lékaře – lze stáhnout na stránkách 

MŠ www.msmilcice.cz, nebo si po telefonické dohodě žádost v dostatečném 

předstihu před zápisem vyzvednou v MŠ. 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce 

3. Rodný list dítěte (nebo jeho kopii – ta bude v případě dálkového zápisu, součástí 

spisu dítěte).  

 

Do Mateřské školy Milčice mohou zákonní zástupci doručit žádost o 
přijetí dítěte následujícími způsoby: 

1. Osobním podáním dne 4. 5. 2022 (středa) od 10:00 do 17:00 hodin v ředitelně 
školy.  
 
• Osobní podání bude probíhat za dodržení všech platných protiepidemických 

opatření. Pokud to aktuální situace dovolí, k zápisu můžete přivést i Vaše dítě. 

• Způsob osobního zápisu se může změnit – před zápisem sledujte webové 

stránky www.msmilcice.cz nebo v odpoledních hodinách volejte na telefon: 

602 218 153 

 

Uvedené doklady a vyplněnou a potvrzenou přihlášku si 

prosím k osobnímu podání připravte předem 
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2. Prostřednictvím datové schránky školy 33x4qzp. 

3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na reditelka@msmilcice.cz 

(nelze poslat prostý email bez elektronického podpisu). 

4. Poštou (rozhodující je datum podání, tj. nejpozději 16. 5. 2021, nejlépe doporučeně). 

 

Pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly 5 a více let, 

je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 POVINNÉ 

 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 
 

Po podání žádosti zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí 

jejich dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisu. 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).  

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

Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem 

o místa v MŠ překročí kapacitu školy. 

Dne 27. 5. 2022 bude rozhodnutí o přijetí zveřejněno na webových stránkách školy 

www.msmilcice.cz a na vchodových dveřích do mateřské školy po dobu 15 dní pod registračním 

číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápisu do MŠ. 

Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 27. 5. 2022 bude vydáno 

rozhodnutí o přijetí a 10. 6. 2022 nabude rozhodnutí právní moci. 

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, na požádání je možné si jej 

vyzvednout v MŠ. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě,         

tj. do 30 dnů. 

Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2022 nebo v den nástupu na žádosti o 

přijetí. 

 

 

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. V MŠ Milčice je tento termín stanoven na 8. 6. 2022 od 08:00 do 

12:00 hodin. 

 

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 
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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 – MŠ Milčice 8. 6. 2022, 08:00 -12:00. 
 
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. Punk
t 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem pereb
uvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachu
vannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – MŠ Milčice 08. 6. 2022, 08:00 -
12:00. 
 

 

V Milčicích dne 10. 3. 2022 

 

 

          Ředitelka MŠ  

                            Zdeňka Plíšková 

 


