
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020 
 

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ 2.3. 2020 DO 30.4. 2020 

• Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou stáhnout na internetové adrese 

www.msrstmesto.cz nebo vyzvednout přímo v Mateřské škole Rastislavova, Staré Město.  

• Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte potvrzení 

lékaře o očkování. 

• Informujte se v MŠ o počtech volných míst na MŠ, o spádové oblasti, kam patří MŠ – můžete 

pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte. 

• Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů 

podpisem zákonných zástupců. 

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ 4. 5. 2020  

• Předání žádosti v MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování). Při podání přihlášky 

i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat k 

nahlédnutí rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém 

pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

• V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé 

vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ 

zahájeno. 

• Při převzetí žádosti přidělí MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo.  Seznámí 

zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímací řízení. 

• Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit 

a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově MŠ dne 11. 5. 2020 v době od 10 do 11 hodin. 

ROZHODOVÁNÍ DO 4. 6. 2020 

• Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. 

správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. 

• Ředitelka MŠ rozhodne na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. 

 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

• Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.  

• MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti 

(rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách své MŠ. 

Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v MŠ 

přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  

• Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o 

přijetí, když by se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou 

školu Vaše dítě navštěvovat nebude. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené 

rozhodnutí učinili nejpozději do 29. 5. 2020 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které 

Vaše dítě nebude navštěvovat. 



INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO MŠ: 

 

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 

dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění (dále jen školský zákon). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu 

k předškolnímu vzdělávání (§ 34 a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve 

kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve 

školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen 

spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný 

zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného 

vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona. 

Vymezení spádových mateřských škol 

Vymezení školských obvodů MŠ dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 

34 a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška 

o školských obvodech mateřských škol vydaná městem Starým Městem. Vymezené 

školské obvody budou zveřejněny na MŠ v dostatečném předstihu před zápisem 

k předškolnímu vzdělávání.  

Zvýhodnění dle spádové MŠ 

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro 

školní rok 2020/2021 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu 

dané spádové MŠ, které k 31.8.2020 dovrší věk minimálně 3 let. 

 

Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ                                 6.2.2020           

           

 



KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ředitelka Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré Město Mgr. Iveta Polášková stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 

odst.2b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu 

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

daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 
 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet míst, stanovuje ředitelka MŠ tato kritéria: 

 

 KRITERIA POČET BODŮ 

1. Pětiletí a starší, čtyřletí, tříletí k 31.8. 2020 

+ trvalý pobyt ve spádovém obvodu 

3 

2. Sourozenec v MŠ, který je již přijatý a bude ji navštěvovat  1 

3. Ostatní děti: pětiletí a starší, čtyřletí, tříletí k 31.8. 2020 

které nemají trvalý pobyt ve sp. obvodu 

2 

 Ostatní děti: tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 
2020: 

1 

4. Děti dvouleté 0 

 

 

Postup: Každému žadateli – dítěti budou přiděleny body za splněná kritéria. 

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem 

přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

školy brát v úvahu výše uvedená kritéria v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené 

v rejstříku škol. Pokud budou přijaty do MŠ všechny děti na základě uvedených kritérii, je 

možno přijmout i dítě s jiným místem trvalého pobytu. 

 

Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ                                    6.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
MATEŘSKÁ ŠKOLA, RASTISLAVOVA 

1800, STARÉ MĚSTO ZVE RODIČE 

SPOLEČNĚ S JEJICH DĚTMI NA: 

 
   

 

  

 

V MĚSÍCI DUBNU   20.4. ve třídě Kuřátek  9.00-10.30 

              27.4. ve třídě Koťátek  9.00-10.30 

                                29.4. na zahradě MŠ  14.30-16.00. 

Přijďte se seznámit s novým prostředím, s novými 
kamarády a hračkami, s novou přírodní zahradou.  

Rádi odpovíme na všechny vaše otázky, předáme 
informace o tom, co potřebujete na 

ZÁPIS DO MŠ RASTISLAVOVA,  

který se koná v pondělí 4.5.2020 od 7.30 do 16.15.  

Informace, žádost o přijetí na: www.msrstmesto.cz 

  

http://www.msrstmesto.cz/

