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Poučení pro zákonné zástupce při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, 

Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 (dále jen MŠUH)  

pro školní rok 2022/2023 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem  

č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon). 

 

1. Stanovení termínu, místa a doby pro přijímání žádostí 

Termín zápisu do MŠUH pro školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 9. 5. - 12. 5. 2022 od 8
00

– 13
00

 hodin 

(datum podání není rozhodující pro přijetí). 

 

Místo zápisu do MŠUH pro školní rok 2022/2023  
 Svatováclavská 943 - tel.: 572 540 110, 777 611 876, 572 552 352, 739 488  416 

ředitelka Bc. Ilona Močičková, vedoucí učitelka Vítězslava Dudová 

 Komenského 539 - tel.: 572 553 001, 739 488 413 

 vedoucí učitelka Lenka Slámová 

 Husova 838 a KMŠ - tel.: 572 564 305, 739 488 424 

 vedoucí učitelka Mgr. Alena Vrtalová 

 Štěpnická 1111 – tel.: 572 564 304, 739 488 415 

vedoucí učitelka Ivona Kočířová 

 Pod Svahy 1006 - tel.: 572 570 513, 739 488 420 

 vedoucí učitelka Bc. Michaela Verbíková 

 28. Října 982 a Mařatice, 1. Máje 55 - tel.: 572 570 560, 739 488 419 

 vedoucí učitelka Alena Jabůrková 

 Míkovice, U Mlýna 251 – tel.: 572 574 556, 739 488 417 

      vedoucí učitelka Marcela Šáchová 

 Sady, Vřesová 50 – tel.: 572 579 529, 739 488 418 

      vedoucí učitelka Radmila Šáchová 

 

 

2. Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠUH pro školní rok 2022/2023  

Zápis bude probíhat ve výše stanoveném termínu a na výše uvedených odloučených pracovištích.  

Zákonní zástupci u zápisu předloží: 

 vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře o řádném 

očkování dítěte. Potvrzení o očkování se netýká dětí, které se od září musí povinně vzdělávat  

(tj. děti, které do 31. 8. dovrší věku 5 let),  

 toto Poučení pro zákonné zástupce  

 občanský průkaz pro ověření trvalého bydliště a případně nájemní smlouvu 

 u cizích státních příslušníků – rodný list dítěte a doklad, prokazující pobyt na území ČR. 

 

 

3. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Do 30 dnů od ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Rozhoduje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a na základě stanovených kritérií.  

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámí ředitelka školy zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam 

bude vyvěšen na všech pracovištích MŠUH. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.  

Od doby oznámení běží 15 denní lhůta pro odvolání. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠUH bude zasláno zákonnému zástupci dítěte v zákonem stanovené lhůtě. 

Ředitelka rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠUH dle stanovených kritérií. Do jednotlivých zařízení 

budou děti umísťovány ředitelkou, při umisťování dětí do jednotlivých zařízení bude ředitelka přihlížet k 
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bydlišti dítěte a sourozencům docházejícím do MŠUH. Umístění dítěte do určitého zařízení MŠUH je zcela 

v kompetenci ředitelky MŠUH. 

V průběhu správního řízení mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu (po dohodnutí termínu s ředitelkou 

školy). 

Ředitelka školy stanoví termín na měsíc červen, kdy se zákonní zástupci osobně dostaví na informativní 

schůzku zákonných zástupců přijatých dětí. Zde upřesní zákonný zástupce s ředitelkou školy podrobnosti o 

nástupu dítěte, odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování, souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní 

spis dítěte pro účely školní matriky (formuláře budou před schůzkou ke stažení na webových stránkách školy 

anebo si je rodiče mohou vyzvednou osobně ve škole, kam bude jejich dítě přijato) a vyplní písemnou 

dohodu o délce docházky dítěte do mateřské školy. Dále zákonní zástupci přijatých dětí, obdrží informace o 

ekonomických záležitostech mateřské školy. 

 

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Uherské Hradiště, 

Svatováclavská 943, příspěvkové organizaci 
 

KRITÉRIA: POČET BODŮ 

1. Věk dítěte 

4 roky dosažené k 31. 8. 2022 9 

3 roky dosažené k 31. 8. 2022 5 

2 roky dosažené k 31. 8. 2022 1 

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo                                                                
věku minimálně 3 let k 31. 12. 2022 

9 

3. Bydliště dítěte v Uherském Hradišti doložené nájemní smlouvou 3 

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím 
školním roce 2022/2023 

1 

 

Zákonní zástupci jsou s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uherské 

Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvkové organizaci seznámeni v Poučení jejich zveřejněním na webových 

stránkách školy. 

 

 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s kritérii k přijímání dětí do MŠUH a průběhem 

správního řízení při přijímání dětí do Mateřské školy Uherské Hradiště, příspěvkové organizace dle 

zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění pro školní rok 2022/2023. 

 

 

Jméno dítěte:   ........................................................  

 ........................................................................ 

Za MŠUH převzal dne:                                                                         Podpis zákonného zástupce: 

 
§ 876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden ze zákonných zástupců v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré 

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce. 

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky: 

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví v platném znění, může Mateřská škola Uherské Hradiště, příspěvková organizace (platí i pro Oddělení pro děti ve věku 1-3 

let), 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. 


