
PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE                            
A PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 Rodiče mohou podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

(dále jen žádost) pouze v době, kdy je vyhlášen termín pro přijímání žádostí 

k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole a potom kdykoli v průběhu roku, pokud 

bude v mateřské škole volné místo (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

 První fází podání žádosti je online registrace (www.zapisdomszlin) – tato fáze trvá                                     

od 12. 4. 2022 do 10. 5. 2022. Zákonný zástupce se zaregistruje do vybrané mateřské 

školy vyplní všechny požadované údaje v žádosti, žádost vytiskne,  zarezervuje si čas 

předání žádosti, a ve stanoveném termínu předá ředitelce mateřské školy, která 

zkontroluje, zda má všechny náležitosti. Ředitelka přidělí  a vydá zákonnému zástupci 

žadatele registrační číslo a založí ve věci tohoto správního řízení spis. 

 Žádost je možné doručit následujícími způsoby: 

- prostřednictvím datové schránky školy (nask4kc), 

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

- poštou (mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace,                        

Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov), 

- osobním podáním – předáním v mateřské škole dne 12.05.2022 od 8:00-12:00                                      

a 13:00-16:00 hod. (dle rozvrhu rezervací). 

 Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na základě dodržení zákona č. 561/2004 Sb.,                   

o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 

některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.   

 Pokud je počet podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyšší než 

počet volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka mateřské školy o přijetí či 

nepřijetí dětí na základě předem stanovených kritérií. 

 S kritérii a systémem přidělování bodů za splnění stanovených kritérií pro rozhodování                   

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci dětí prokazatelně 

seznámeni (viz formulář žádosti – druhá strana). 

http://www.zapisdomszlin/


 Před vydáním rozhodnutí umožní ředitelka MŠ zákonnému zástupci vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci samé (§ 36 odst. 3 správního 

řádu).  

 Ředitelka vydá na základě správního řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte                     

do mateřské školy, které bude zákonnému zástupci dítěte doručeno ve stanovené lhůtě. 

  Seznam dětí pod přidělenými registračními čísly, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 

k předeškolnímu vzdělávání v mateřské škole, bude zveřejněn (www.mskudlov.cz, hlavní 

vchod do budovy MŠ) – tím bude rozhodnutí považováno za doručené.  

 Rozhodnutí o nepřijetí žadatele k předeškolnímu vzdělávání v mateřské škole, bude                         

doručeno v písemné podobě do vlastních rukou společnému zmocněnci uvedenému 

v žádosti (jeden ze zákonných zástupců dítěte) či oběma zákonným zástupcům dítěte 

(pokud v žádosti neuvedou společného zmocněnce), a to zpravidla prostřednictvím 

poštovní zásilky do vlastních rukou nebo osobně.  

 Zákonný zástupce se může ve stanovené lhůtě proti tomuto rozhodnutí odvolat                        

ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, a to prostřednictvím ředitelky mateřské školy.  

http://www.mskudlov.cz/

