
 
 
                  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

V Mateřské škole Pohádka, příspěvková organizace 
 

                                S DOCHÁZKOU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
 

Termín a místo zápisu: 
3. května 2022 v Mateřské škole Pohádka, příspěvková organizace, Obecní 101   

251 01 Březí 
od 9.00 do 11.00 hod. 

 
Do Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, se k předškolnímu vzdělávání 

s docházkou od školního roku 2022/2023 přijímají děti v tomto pořadí: 
 
1. pouze s trvalým pobytem dítěte a minimálně jednoho zákonného zástupce v obci Březí a to v pořadí: 
1a)  Děti, které dovrší věk pro povinnou předškolní docházku v souladu se  

           zákonem č. 561/2004 v platném znění (děti, které v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku                           
a děti starší); 

 
1b) Děti, které do 31. 8. 2022 dovrší nejméně 4 let věku; 
 
1c)       Děti, které do 31. 8. 2022 dovrší nejméně 3 let věku; 
  
Děti jsou přijímány dle jednotlivých bodů těchto kritérií podle data narození v posloupnosti od nejstarších 
k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.  
Počet přijímaných dětí pro školní rok 2022/2023 je stanoven do celkového počtu dětí pro výše uvedený 
školní rok v MŠ Pohádka, tj. 22 dětí (přijímáme max. 5 dětí, splňující daná kritéria). 
 
Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám 
vzdělávacího programu školy. 
 
V Březí dne 11. 3. 2022                                         Verknerová Soňa 
                                                                                  ředitelka MŠ Pohádka 
 
 
 
 
Důležité upozornění pro rodiče dětí narozených 1.9.2016 - 31.8.2017 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů máte povinnost své dítě narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 
přihlásit k předškolnímu vzdělávání v MŠ zapsané v rejstříku škol MŠMT. Vyberete-li si pro dítě jiný způsob plnění povinného 
předškolního vzdělávání (soukromá MŠ, dětská skupina, domácí vzdělávání apod.), jste povinni přihlásit dítě do spádové MŠ a 
oznámit individuální vzdělávání. Další povinnosti týkající se rodičů, kteří se rozhodnou pro individuální předškolní vzdělávání 
svého dítěte se řídí vnitřními předpisy dané MŠ. Rodiče, jež si pro povinné předškolní vzdělávání vyberou jinou MŠ zapsanou 
v rejstříku škol MŠMT než je MŠ spádová, oznámí spádové MŠ, že jejich dítě bude povinné předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ. 
Pro konzultaci jednotlivých případů a nahlášení docházky do jiné MŠ využijte: 
e-mailu: skolkapohadka1@gmail.com, tel.: kancelář ředitelka 602 576 275 



 
 

      Organizace zápisu do Mateřské školy Pohádka,                                  
příspěvková organizace  

                                       s docházkou pro školní rok 2022/2023 
                v budově Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, Obecní 101, Březí 

 
                                                   vydávání žádostí o přijetí: 
                                    
                               26. 4. ( 09:00  - 11:00 hod.) 2022   
K vydání žádosti je třeba předložit OP zák. zást., každá žádost bude originál s razítkem školy a podpisem ředitelky 
(nebude možné žádost kopírovat a neoriginální žádost nebude přijata).  
Dotazy rodičů osobně v uvedenou dobu nebo po dohodě ve dnech předchozích. 
   
  K vydání tištěné žádosti je třeba předložit OP zák. zást., každá žádost bude originál s razítkem školy a 
podpisem ředitelky (nebude možné žádost kopírovat a neoriginální žádost nebude přijata).  Dotazy rodičů 
osobně v uvedenou dobu nebo po dohodě ve dnech předchozích. 
 

                                     Vlastní zápis do mateřské školy 
přijímání žádostí o přijetí:  3. 5. 2022     09:00 hod.  - 11:00 hod. 

osobně v budově Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace, Obecní 101, Březí 
 Později donesené žádosti nebudou akceptovány !!!! 

K vlastnímu zápisu přineste:  
 rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce,  
 očkovací průkaz dítěte 
 řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma rodiči a lékařské 

potvrzení  
 popř. další dokumenty (viz Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) 
 cizinci pas rodičů i dítěte, popř. průkaz trvalého pobytu rezidenta 

K zápisu se dostavte pokud možno s dítětem (nebude nijak testováno, pouze se seznámí s prostředím školy 
a dostane drobnou pozornost). 
 
Počet přijímaných dětí pro školní rok 2022/2023 je stanoven do celkového počtu dětí pro 
výše uvedený školní rok v MŠ Pohádka, tj. 22 dětí (přijímáme max. 5 děti, splňující daná 
kritéria). 
Zápisy proběhnou v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání v platném znění – v souladu s kritérii ředitelky školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy Pohádka, příspěvková organizace, s docházkou od školního roku 2022/2023 (zveřejněných ve vitrínách školy a na webu), a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád. 

                                       
                                                                                                        Verknerová Soňa 
   V Březí dne 11. 3. 2022                                                                   ředitelka MŠ Pohádka 



 
 
 
 


