
PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU:

K zápisu je nutno dodat:
 Správně vyplněnou žádost – formulář žádosti najdete na webových stránkách, (pokud

možno vytisknout oboustranně) nebo osobně po telefonické domluvě lze vyzvednout
tiskopisy v MŠ. 

 Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
= potvrzení očkování dítěte praktickou dětskou lékařkou.

 Kopii rodného listu.
 Kopii občanského průkazu (1společný zástupce)
 Popřípadě doporučení odborného pracoviště. ( PPP, SPC)

1. Vyplnění žádosti  

Je  třeba  správně  vyplnit  všechny  části  žádosti  včetně  e-mailu  a  telefonického  kontaktu na
uvedeného zákonného zástupce. Nezapomeňte na podpisy obou zákonných zástupců. 

2. Doložení řádného očkování dítěte   

 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně
veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo
mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

           Očkování musí být potvrzeno ošetřujícím lékařem dítěte!

3. Předání žádosti v MŠ
Zákonný zástupce předá žádost mateřské škole ve stanovených dnech jedním z výše uvedených
způsobů. 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu),  je
nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

4. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte

O přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě 
stanovených kritérií ve správním řízení v zákonné lhůtě 30 dnů. 
Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 odst.3 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád). 

KRITÉRIA: POČET BODŮ
1. Trvalý pobyt dítěte v Bystřici pod Hostýnem nebo v místní části 
Rychlov, Sovadina, Bílavsko a Hlinsko pod Hostýnem        

5

2.
Věk
 dítěte

 5 let dosažených k 31.8.2022 6
 4 roky dosažené k 31.8.2022 5
 3 roky dosažené k 31.8.2022 4
 3 roky dosažené k 31.12.2022 3
 3 roky dosažené  od 1.1.- 31.8.2023 0

3. Sourozenec, který je již v mateřské škole přijatý a bude se v dané
MŠ  vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023.
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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)
 
5. Zveřejnění

 Po odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační 
číslo bude zákonnému zástupci sděleno dálkovým přístupem dle kontaktu (e-mailu) 
uvedeného v žádosti. Pokud neobdržíte e-mail s registračním číslem do 17.5.2022 – napište 
prosím email nebo zavolejte. 
Seznam přijatých / nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na 
webových stránkách školy a na vstupních dveřích nejpozději dne 26. 5. 2022 po dobu 15 
dnů. 

 Po zveřejnění  přijetí  dítěte  do MŠ   oznamte co nejdříve (telefonicky,  e-mailem nebo  
osobně), zda Vaše dítě skutečně do MŠ Sokolská nastoupí či nenastoupí (nejpozději   do  
30. 5. 2022).

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte osobně v MŠ  po zaslání informací v e-mailu. 

Povinné předškolní vzdělávání = pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2022. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
(§ 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze žádosti dětí, které dovršily nejméně 2 roky do
31.8.2022.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od  2  let.  (§  34  odst.  1  zákon  č.  561/2004  Sb.,  školský  zákon,  v platném  znění).  
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek.
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33
zákon č.  561/2004 Sb.,  školský zákon, v platném znění),  přijaté dítě musí být tedy od počátku
připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy,
Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž, příspěvkové organizace a být přiměřeně
samostatné.
Před nástupem do mateřské školy by mělo dítě zvládat: 

 Komunikovat – umí si říci, co chce, co potřebuje.
 Nenosit pleny.
 Spolupracovat při oblékání, svlékání.
 Dokázat  se  najíst  samo –  držet  lžíci,  umět  s ní  jíst,  při  jídle  sedět  u  stolu,  pít  z hrnku,

skleničky.
 Samostatně používat toaletu.
 Umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku.
 Ujít kratší vzdálenost.

V Bystřici p. H., 19.4.2022 Bc. Dana Reifová             
ředitelka MŠ



Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se koná:

ve čtvrtek 12. května 2022 od 8.00 do 15.00 hodin

Zápis je povinný pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku 5 let a které bydlí v obvodu 
města Bystřice pod Hostýnem nebo v místní části Rychlov, Bílavsko, Hlinsko p. H. a Sovadina.

K zápisu přineste s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Bližší informace 
podá ředitelka příslušné mateřské školy.

Mateřská škola, Bělidla 1168, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ředitelka: Marcela Hlobilová

Kontakty: https://www.msbelidla.cz/, tel. 571 892 265, 734 789 703, reditelka@msbelidla.cz

Mateřská škola, Palackého 1144, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ředitelka: Bc. Jarmila 
Gálová

Kontakty: https://www.mspalackehobph.cz/, tel. 573 380 792, 734 789 702, 
mspalackehobph@seznam.cz

Mateřská škola Rychlov, Přerovská 51, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ředitelka: Andrea 
Karlíková

Kontakty: https://www.msrychlov.cz/, tel. 573 378 305, 734 786 
966, ms.rychlov.bph@seznam.cz

Mateřská škola Radost, Schwaigrovo nám. 1365, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ředitelka: 
Hana Mikulíková

Kontakty: https://www.msradostbph.cz/, tel. 573 378 298, 730 189 126, 
reditelka@msradostbph.cz

Mateřská škola, Sokolská 802, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ředitelka: Bc. Dana Reifová

Kontakty: https://www.skolkasokolka.cz/, tel. 573 380 406, 734 789 701, 
ms.sokolskabph@seznam.cz

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Bystřice pod Hostýnem č. 4/2021, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bystřice pod Hostýnem, tvoří 
školský obvod celé území města Bystřice pod Hostýnem.

Rodiče mohou zvolit pro své dítě mateřskou školu dle vlastního výběru.

mailto:ms.sokolskabph@seznam.cz

