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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

k předškolnímu vzdělávání školní rok 2022/2023 
 

- zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 probíhá ve dnech 9. - 13. 5. 2022 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 

09. - 13.05.2022  

• do datové schránky školy: ID schránky: aa283qy 

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: skolkabrokr23@raz-dva.cz 

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Mateřská škola Bruntál, Okružní 23; 

Okružní 23, 79201 Bruntál 

10. – 11.5. 2022, 9:00 – 15:00 

• osobním podáním ve škole  

• dokumenty potřebné k zápisu naleznete na našem webu (Žádost o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání, Potvrzení o řádném očkování, kopie rodného listu) 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁPISE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. Vytiskněte potřebné formuláře na stránkách mateřské školy: www. msokruzni.eu v sekci 

„NOVINKY“ nebo je obdržíte při osobní návštěvě 

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

- potvrzení o řádném očkování dítěte 

 

2. Všechny dokumenty pečlivě vyplňte, podepište 

 

3. V Žádosti o přijetí dítěte uveďte emailovou adresu a telefonický kontakt, na nějž vám bude 

zasláno registrační číslo žádosti (v případě, že žádost neodevzdáte osobně) 

 

4. Okopírujte rodný list dítěte a přiložte k dokumentům 

 

5. Pak využijte jednu z výše uvedených možností k odeslání do mateřské školy (v případě 

osobního podání žádosti je třeba předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. 

doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují 

o dítě v pěstounské péči) 

 

Aktuální informace, včetně kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání sledujte na našich 

webových stránkách www.msokruzni.eu 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na skolkabrokr23@raz-dva.cz 
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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bruntál, 

Okružní 23 

na školní rok 2022/2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 stanovila následující kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném 

roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 

Rodiče mají zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím školním roce dosáhne 6 let, 

ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ nahlásit jinou MŠ, ve které dítě bude plnit povinnou školní 

docházku. 

 
Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem 

trvalého pobytu ve školském obvodu MŠ, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu MŠ 

(k 31. 8. 2022 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce 

je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se 

nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).  

2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ, v případě cizinců 

místo pobytu ve školském obvodu MŠ. 

3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ, v případě cizinců 

místo pobytu ve školském obvodu MŠ. 

4. Děti z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození 

od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských 

zařízení.  

Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2022. V 

případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy. 

 

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa 

pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel. Občan může mít jen jedno 

místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem 

popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování 

nebo individuální rekreaci. 
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Způsob prokázání: 

Trvalý pobyt se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, 

ve kterém má uveden trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého 

pobytu. 

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí 

dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za 

prokázané. 

 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka 

mateřské školy. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.  

 

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí 

žadatelů, které bude uveřejněno na www.msokruzni.eu pod registračními čísly, které žadatelé 

získají v rámci přijímacího řízení. 

 

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 v období od 1. června 2022 do 15. července 2022 (přesný termín bude 

zveřejněn po dohodě se zřizovatelem).  

 

Předpokládaný počet volných míst: 24 

 

 

Bruntál, dne 07. 04. 2022                                                                Mgr. et Bc. Iva Orságová                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   ředitelka MŠ                                                         
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