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I. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let.
Mateřská škola Ublo, okres Zlín, přijímá pro školní rok 2022/2023 děti, které 31.8.2022 dovrší
věk minimálně 2 roky a 6 měsíců.
II. Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1.září 2017 povinné
předškolní vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a
zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání
v mateřské škole. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
III. Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o povinném očkování dítěte nebo doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
IV. O přijetí dítěte se zdravotním postižením k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře
dle § 34 odst. 6 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších přepisů.
V. Zápis k předškolnímu vzdělávání je mateřskou školou stanoven v zákonem vymezeném
časovém období: 2.- 16.5. příslušného roku.
VI. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16.května nemohou podat žádost o přijetí cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst.1 písm. A) zákona o pobytu cizinců na území ČR
(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín
zápisu do MŠ Ublo 1. července 2022.

Průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Ublo, okres Zlín
Termín pro podání žádostí, termín zápisu:

16. 5. 2022 od 8,30 do 13,00 a od 16 do 17,30 hodin
po předchozí telefonické rezervaci času na telefonu: 731 155 652
K zápisu je třeba doložit:
1. vyplněný formulář žádosti, jejíž součástí je potvrzení pediatra o očkování dítěte

(tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách obce, položka mateřská škola)
2. platný občanský průkaz
3. rodný list dítěte (případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud není shodný s trvalým
pobytem zákonného zástupce dítěte)
V případě karantény zákonných zástupců v době konání zápisu, je možno po telefonické
domluvě doručit dokumenty (žádost o přijetí spolu s kopií rodného listu) do datové schránky
školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) nebo
poštou.
Žádost podávají rodiče dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší minimálně 2 roky a 6 měsíců.
Zákonný zástupce dítěte dostane při zápisu potvrzení o přijetí žádosti s přiděleným
registračním číslem dítěte. Tímto termínem je zahájeno správní řízení.
Rozhodnutí o přijetí: Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na webových
stránkách obce (položka mateřská škola) a na vstupních dveřích školy od 7.6.2022 po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno v písemné podobě a bude zákonným zástupcům dítěte
zasláno na doručenku.
Termín pro vydání rozhodnutí: 7.6.2022
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Ublo, okres Zlín, po dohodě se zřizovatelem Obec Ublo a v souladu s §
34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuje následující kritéria, podle kterých
bude postupovat v přijímacím řízení v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce převýší počet volných míst v mateřské škole:
Počet
bodů

Kritérium

Výklad

Trvalý pobyt dítěte v obci Ublo
(školský obvod Mateřské školy Ublo,
okres Zlín)

Trvalý pobyt v obci Ublo
Trvalý pobyt mimo obec Ublo

10
0

Kriterium věku - přednost má starší
dítě před mladším

5 let dosažených k 31.8.2022 a dítě s odkladem
povinné školní docházky
4 roky dosažené k 31.8. 2022
3 roky dosažené k 31.8. 2022
2,5 roku dosažené k 31.8. 2022

10
7
4
2

Pomocné kritérium: starší
Toto kritérium vychází vstříc nenarušení
sourozenec v mateřské škole,
sourozeneckých vazeb a také rodičům, kteří mohou
který pokračuje ve vzdělávání i v
doprovázet své děti pouze do jedné mateřské školy.
následujícím školním roce 2022/2023
BODY CELKEM

4

Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů je pro přijetí dítěte
rozhodující věk dítěte, přičemž starší má přednost před mladším.
Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu, v maximální délce 3 měsíce.

Do přijímacího řízení se nezařadí žádosti o přijetí cizinců s vízem za účelem strpění pobytu na území
ČR s místem pobytu ve spádové oblasti (viz výše). Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu
do MŠ Ublo 1. července 2022.
Přijímání dětí v průběhu školního roku
Dítě může být přijato na základě žádosti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (po
ukončení přijímacího řízení) pokud je v mateřské škole volné místo. V takovémto případě se již
nezkoumá právní nárok na místo v mateřské škole.

podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Kršáková
2022.04.05
Kršáková Datum:
12:06:18 +02'00'
V Uble, dne 5.4.2022

Veronika Kršáková, ředitelka školy

