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Zápis a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v MŠ pro školní rok 2023/24 

Ředitelka školy oznamuje, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/24 
se koná 

9. 5. 2022 od 10:00 do 12:30 a od 14:30 do 16:00 ve sborovně MŠ (vchod 
z parkoviště). 

 

K zápisu si doneste: 

- žádost o přijetí 
- evidenční list potvrzený lékařem 
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz 
- kartičku pojišťovny dítěte 

Pro zápisy pro školní rok 2023/2024 podle školského zákona platí: Předškolní vzdělávání se 
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 
3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti mladší 3 let budou přijímány v 
případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních 
materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti 
dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je 
schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací 
návyky). 

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, vychází ředitelka 
z následujících kritérií. Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Kritérium 
bude muset být doloženo občanským průkazem nebo originálem potvrzení z ohlašovny 
pobytu. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí: 

1. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 věk 5 let a děti s odkladem školní docházky 
s trvalým pobytem v obcích Kařez a Kařízek (docházka je povinná). 

2. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 věk 3 let s trvalým pobytem v obcích Kařez a 
Kařízek. 

3. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 věk 3 let s trvalým pobytem mimo obce Kařez a 
Kařízek jejichž sourozenec navštěvuje základní nebo mateřskou školu v Kařezu. 
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4. Děti, které dosáhnou tří let během školního roku 2023/2024 s trvalým pobytem 
v obcích Kařez a Kařízek. 

5. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 věk 3 let s trvalým pobytem mimo obce Kařez a 
Kařízek. 

6. Děti, které dosáhnou tří let během školního roku 2023/2024 s trvalým pobytem 
mimo obce Kařez a Kařízek. 

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců organizace Základní školy a Mateřské školy 
Kařez, příspěvkové organizace a 4 děti narozené v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 z důvodu 
naplnění cíle projektu „Nástavba budovy školy výstavbou nových tříd MŠ Kařez, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942“, kdy je jedním z indikátorů naplnění tohoto cíle 
přijetí alespoň 4 dětí tohoto věku k předškolnímu vzdělávání. Tyto děti jsou přijímány 
v pořadí podle věku od nejstaršího a zároveň dle těchto kritérií: 

1. S trvalým pobytem v obcích Kařez/Kařízek. 

2. Sourozenci dětí, které již MŠ nebo ZŠ Kařez navštěvují. 

3. Děti bez trvalého pobytu v obcích Kařez/Kařízek. 

O žádostech rodičů s trvalým pobytem v obci Kařez ve složitých životních situacích (např. 
samoživitelé) bude rozhodováno individuálně. 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude postupováno podle věku dítěte (data 
narození), kdy bude upřednostněno dítě starší. 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Posuzovány budou pouze žádosti, které 
budou podány do dne 9. 5. 2023 a předání potvrzeného evidenčního listu od lékaře do 
15. 5. 2023. 

V Kařeze 25. 1. 2023 Mgr. Alena Hybnerová 

 ředitelka školy 
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