
 
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, 

příspěvková organizace 
 

 

 

Zápis do mateřské školy a kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
 
Zápis do MŠ  

 

Ředitel mateřské školy stanoví termín a způsob podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (webové stránky 

školy, informace v Lipenských listech).  

 

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Součástí žádosti o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je kopie rodného listu dítěte. Podmínkou přijetí dítěte 

do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, 

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského 

lékaře. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 

 

Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023 je stanoven na 11. 5. – 12. 5. 2022.  

11. 5. 2022 proběhne zápis od 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 hodin v prostorách MŠ. 

12. 5. 2022 proběhne zápis od 9:00 – 11:00 v prostorách MŠ. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Děti, které dosáhnou k 

31. 8. 2022 pěti let mají povinnost plnit předškolní vzdělávání.  

 

Den otevřených dveří MŠ se uskuteční 27. 4. 2022 od 14:00 – 16:00 hodin. 

 

 

Spádový obvod mateřské školy stanovený zřizovatelem  

 

Obvod Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvkové 

organizace je následující:  

 

Lipník nad Bečvou I Město – ulice Venedik, M. J. Husa, Smetanova, M. Alše, Komenského sady, 

Křížkovského, Loučská, Hranická, L. Janáčka, Jezerská, 28. října, Stará, Mlýnecká, Příční, 

Hvězdní, Zahradní (domy s číslem popisným nižším než 1259), Novosady, Bohuslávská, J. V. 

Sládka, Na Bečvě (po křižovatku s ulicí Souhradní), Palackého, Za reálkou, Za vodou, Kozí, Na 

Výsluní.  

 

 



 

 

Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

 

Ředitel školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet podaných 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií uvedených v následujících bodech.  

 

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ  

 

1. Přednostní nárok na předškolní vzdělávání má dítě, které dovrší věku pěti let do konce srpna 

stávajícího roku a dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky, a má trvalé bydliště v 

obvodu mateřské školy stanovené zřizovatelem.  

 

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne čtvrtého, třetího roku věku a má trvalé 

bydliště v obvodu mateřské školy stanovené zřizovatelem, přičemž bude přednostně přijato 

dítě, jehož sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu nebo základní školu.  

 

3. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky a dítě, které před začátkem školního roku 

dosáhne pátého, čtvrtého, třetího roku věku a nemá trvalé bydliště v obvodu mateřské školy 

stanovené zřizovatelem, přičemž bude přednostně přijato dítě, jehož sourozenec již 

navštěvuje naši mateřskou školu nebo základní školu.  

 

4. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne druhého roku věku a má trvalé bydliště v 

obvodu mateřské školy stanovené zřizovatelem.  

 

5. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne druhého roku věku a nemá trvalé bydliště 

v obvodu mateřské školy stanovené zřizovatelem, přičemž bude přednostně přijato dítě, jehož 

sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu nebo základní školu.  

 

Losování  

V případě, že po uplatnění výše uvedených kritérií nebude moci ředitel rozhodnout o 

přijetí/nepřijetí dítěte, bude provedeno losování.  

Losování provede člen pedagogického sboru, zástupce ředitele školy a vedoucí odboru školství 

MěÚ Lipník nad Bečvou.  

Z losování bude pořízen písemný zápis.  

 

 

 

 

 



Vyhodnocení zápisu  

Vedoucí učitelka vede seznam uchazečů, kteří nebyli přijati do mateřské školy. V případě 

uvolnění místa v průběhu školního roku budou tito uchazeči osloveni dle pořadí.  

 

Na webových stránkách se zákonný zástupce s těmito kritérii seznámí, tuto skutečnost stvrzuje 

svým podpisem na žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

 

Přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje 

na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře do budovy školy) a též způsobem 

umožňující dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. 

Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za 

oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno v písemné podobě.  

 

V případě přijetí dítěte do mateřské školy je nutné odevzdat vedoucí učitelce evidenční list 

dítěte potvrzený lékařem nejpozději do 30. června daného školního roku, ve kterém proběhl 

zápis.  

 

 

Tímto se ruší kritéria přijetí do mateřské školy ze dne 20. 4. 2021. 

Účinnost od 1. 5. 2022. 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 21. 3. 2022.    Mgr. Martin Drietomský 

         ředitel školy 


