
Zápis do MŠ Blovice na školní rok 2022/2023 
 

Organizace zápisu do MŠ Blovice  na školní rok 2022/2023: 

27.4.2022  (15:00 – 17:00 hod) – bez přítomnosti dětí 
 

• převzetí tiskopisů, předání informací  
• přidělení registračního čísla  
 
(tiskopisy je také možné stáhnout na webových stránkách MŠ Blovice, 
registrační číslo bude přiděleno dodatečně po odevzdání vyplněných 
tiskopisů) 

 
ZÁPIS DO MŠ BLOVICE 
11.5.2022 (15:00 – 17:00 hod)  
 
Během zápisu odevzdají rodiče vyplněné tiskopisy: 
 

• Přihláška  dítěte do MŠ 
• Evidenční list dítěte 
• Souhlas se zpracováním osobních údajů  
• Kritéria přijetí  
• Zmocnění k zastupování 
• Záznamový arch dítěte 

 
Vše s podpisy obou rodičů (i v případě rozvedených rodičů).  
 
8.6.2022  (16:00 – 18:00 hod) – bez přítomnosti dětí 
 

• zveřejnění rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte 
• beseda rodičů přijatých dětí s učitelkami a s dětskou lékařkou 
                                                             
Seznam dětí (pod registračním číslem) přijatých/nepřijatých do MŠ Blovice 
na školní  rok 2022/2023 bude zveřejněn na webových stránkách MŠ Blovice 
a na nástěnce v budově Mateřské školy Blovice . 

 
Děti budou do MŠ Blovice přijímány na základě níže uvedených kritérií. Přijaté 
dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb.             
o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená 
pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se 
nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 



 

 

Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy Blovice na školní rok 2022/23 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb.  ve znění 
vyhlášky 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů    
jsou pro příjímání dětí do Mateřské školy Blovice stanovena níže uvedená 
kritéria.  
 
Hlavní kritéria: 
 
1. Přednostně jsou přijímány děti, na které se vztahuje povinné 
předškolní vzdělávání, a které mají místo trvalého pobytu na území města 
Blovice a obcí Ždírec a Louňová 
Předškolní vzdělávání je povinné od 1. září školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou 
školní docházku. Pokud  dítě dosáhne pěti let do 31. srpna 2022, je zákonný 
zástupce povinnen přihlásit je k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 
2022/2023. 

 
2. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však  děti od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území 
města Blovice. 
Děti jsou přijímány v pořadí podle věku od nejstarších po nejmladší, do naplnění 
kapacity MŠ. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.  
 
3. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však  děti od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území obcí 
Ždírec a Louňová 
Děti jsou přijímány v pořadí podle věku od nejstarších po nejmladší, do naplnění 
kapacity MŠ. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.  
 
 


