
 

 

Mateřská škola, Smiřice vyhlašuje 

Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023 
ve dnech 3. a 4. května 2022   

od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin 

Zápis je organizován formou osobní účasti zákonného zástupce v mateřské škole. 

(Přítomnost dítěte není vyžadována, jedná se o administrativní záležitost).  

Podání přihlášky zahrnuje: 

1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

(Žádost je možno vyzvednout v MŠ nebo získat na webových stránkách školy: 

www.ms-smirice.cz v sekci Dokumenty); 

2. doložení řádného očkování dítěte, které je součástí žádosti (Potvrzení není povinné pro 

děti s povinným předškolním vzděláváním); 

3. prostou kopii rodného listu; 

4. doklad oprávnění zastupovat dítě v případě, kdy zastupuje dítě jiná osoba než jeho 

zákonný zástupce (v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči), cizí 

státní příslušníci – doloží kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR. 

5. Vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Přihlášky můžete podávat: 

 datovou schránkou na adresu: 8aykzgx  

 emailem s elektronickým podpisem na: matskola.smirice@seznam.cz (nelze poslat 

prostý e-mail); 

 poštou: Mateřská škola, Smiřice, Kršovka 478, 503 03 Smiřice; 

 osobním podáním ve škole dne 3. a 4. 5. 2022 v čase od 8. 00 do 11. 30 hodin a od 12. 

30 do 16. 00 hodin. 

http://www.ms-smirice.cz/
mailto:matskola.smirice@seznam.cz


 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Smiřice od školního 

roku 2022/2023 podle nichž bude ředitelka postupovat při rozhodování, byla stanovena na 

základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Takto 

nastavená kritéria předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla. 

Povinné kritérium: 

1. Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Smiřice, budou přednostně 

přijímány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy – 

Mateřské školy, Smiřice, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. Pořadí bude určováno podle věku od nejstarších po nejmladší.  

Další kritéria:  

2. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně dvou let, mají místo trvalého pobytu, v případě 

cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy – Mateřské školy, 

Smiřice, a to maximálně do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. Pořadí bude určováno podle věku od nejstarších po nejmladší.  

 

3. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně dvou let, mají místo trvalého pobytu, v případě 

cizinců místo pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy – Mateřské školy, 

Smiřice, a to maximálně do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. Pořadí bude určováno podle věku od nejstarších po nejmladší. 

Doplňující kritéria: 

V případě shodného umístění několika uchazečů na nedostatečný počet volných míst, rozhodne 

o výsledném pořadí ředitelka školy ve prospěch dítěte dle následujícího kritéria: 

Dítě, jehož starší sourozenec se již v Mateřské škole, Smiřice vzdělává a bude ve školním roce 

2022/2023 ve vzdělávání na této škole pokračovat.  

 

 

Smiřice, dne 11. 03. 2022   Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy 


