
Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, příspěvková organizace
Náves 63, 671 32 Plaveč, IČO: 710 03 592, e-mail: info@msplavec.cz

Zápis do MŠ Plaveč pro školní rok 2022/2023
Mateřská škola Plaveč oznamuje, že dne  10.5.2022 v době od  14:00 do
16:00 proběhne  v  budově  mateřské  školy  zápis  dětí  na  školní  rok
2022/2023.

Prosíme rodiče dětí aby si v den zápisu do mateřské školy přinesli rodný
list dítěte, případně rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a vyplněnou
žádost s potvrzením očkování dítěte od praktického dětského lékaře.

Koho se zápis týká:

Předškolní vzdělávání je určeno dětem 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.

Pro  děti,  které  do  31.  srpna  2022  dosáhnou  pěti  let,  je  předškolní  vzdělávání  povinné
(podrobně § 34a a 34b školského zákona).  

Jak tiskopis žádosti získat:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách MŠ na adrese 
https://msplavec.cz v záložce „Informace“. Nebo si tiskopis můžete osobně vyzvednout v MŠ 
(po předchozí telefonické domluvě – tel.: 515 252 252 nebo 702 252 265).

Rozhodnutí o přijetí:

O přijetí  (nepřijetí)  budou zákonní  zástupci  vyrozuměni do 30 dnů od zahájení  správního
řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., §183 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů se kladná rozhodnutí
oznamují  zveřejněním  seznamu  uchazečů  pod  přiděleným registračním číslem na  veřejně
přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno:

- na vchodových dveřích MŠ Plaveč

- na webových stránkách školy – https://msplavec.cz

Rozhodnutí  o nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte
předáno do vlastních rukou.



Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 
Mateřské školy Plaveč, platná pro školní rok 2022/2023

Kritéria Bodové hodnocení

Předškolák s trvalým pobytem ve spádovém obvodu,
které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2022 - (5 let a více)

 10

Děti 4 - leté k 31. 8. 2022
s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

   8

Děti 3 - leté  k 31. 8. 2022
s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

   7

Předškolák
s trvalým pobytem mimo spádový obvod

   6

Děti 4 - leté k 31. 8. 2022
s trvalým pobytem mimo spádový obvod

   4

Děti 3 - leté k 31. 8. 2022
s trvalým pobytem mimo spádový obvod

   3

Děti 3 - leté k 31. 12. 2022
s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

   2

Děti 3 - leté k 31. 12. 2022
s trvalým pobytem mimo spádový obvod

   1

Doplňující kritéria  

Jednotlivá kritéria jsou obodována. Součet bodů rozhodne o sestavení pořadí. V případě 
rovnosti získaných bodů, rozhodne o přednosti přijetí datum narození dítěte (starší dítě má 
přednost před mladším).

Zákonný zástupce zjistí,  jaká je spádová mateřská škola dítěte  z obecně závazné vyhlášky
vydané konkrétní obcí, ve které má dítě trvalé bydliště. Tímto opatřením není dotčeno právo
rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

V Plavči dne 6.4.2022 Květoslava Divišová, 
ředitelka MŠ Plaveč


