
INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PRAMÍNKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 

 Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto 

informace určené právě pro Vás. 

 

• Pokud máte možnost, stáhněte si prosím na webových stránkách 

www.mspraminky.cz žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání s vyjádřením lékaře. Tu vytiskněte oboustranně na 

jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne 

samostatné potvrzení od lékaře na zvláštním papíře). Dále 

vytiskněte souhlas se zpracováním údajů a přihlášku ke 

stravování. 

• Pro rodiče, kteří nemají tuto možnost, budou formuláře v 

papírové podobě připravené v mateřské škole buď u vedoucí 

školní jídelny nebo na jednotlivých třídách od 4. 4. 2022.  

• Vyplněné formuláře odevzdáte osobně v den zápisu 6. 5. 2022 od 

9:00 do 13:00 hodin v budově Mateřské školy Pramínky, Česká 

350/14, Františkovy Lázně, kde Vám bude přiděleno registrační 

číslo, podle kterého dohledáte výsledek přijetí do MŠ. U zápisu 

rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště 

dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte.  

• Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy 

a ve venkovní vitríně MŠ dne 1. 6. 2022. 

• Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně. 

 

 

 

  



POSTUP PŘI ZÁPISU: 

1. Vytisknout nebo vyzvednout žádost k přijetí a ke stravování (ke stažení na 

webových stránkách školy) 

2. Vyplnit formuláře a podepsat 

3. Osobně se dostavit 6. 5. 2022 v rozmezí 9:00 – 13:00 hodin do MŠ 

Pramínky Česká 350 - oranžová budova-dveře vlevo označené „ZÁPIS“ a 

vzít s sebou: 

❖ občanský průkaz rodiče 

❖ rodný list dítěte 

❖ případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové 

oblasti (pas) 

❖ vyplněnou žádost s potvrzením od dětského lékaře 

❖ vyplněnou přihlášku ke stravování 

❖ v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke 

vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud 

nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského 

poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 13. 5. 2022. V 

opačném případě bude správní řízení přerušeno. 

❖ Přidělení registračního čísla  

4. Po zpracování a vyhodnocení žádostí o přijetí, sestavení pořadí přijetí 

podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou také 

zveřejněná na stránkách školy. 

5. Možnost nahlédnout do spisu v ředitelně MŠ v pondělí 25.5.2022 od 10:00 

do 12:00 hodin 

6. Vyhotovení rozhodnutí o přijetí 

7. Zveřejnění seznamu dětí přijatých ke vzdělávání na školní rok 2022-2023 

do MŠ na www stránkách školy a ve vývěsní tabuli mateřské školy dne 1. 

6. 2022. 

8. Seznam bude zveřejněn formou registračních čísel přidělení během 

zápisu. 

  



 

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘI ZÁPISU DO MŠ NA ŠK. ROK 2022 / 2023 

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno 

jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022. 

 

1. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ 

• pravidelná denní docházka 

• v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně 

• v době školních prázdnin není povinné 

• omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád 

 

2. Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání: 

• přípravná třída ZŠ  

• individuální vzdělávání 

• zahraniční škola 

-  povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného 

typu školy řediteli spádové MŠ. 

3. Individuální vzdělávání 

 

• povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální 

vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato 

• obsah oznámení: jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude 

dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání 

• ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě 

vzděláváno 

• povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání 

• termín ověření úrovně-poslední pondělí a úterý v listopadu 2022 9:00 

-12:00 hodin. Náhradní termín první pondělí nebo úterý v prosinci 2022 

od 9:00-12:00 hodin-po telefonické domluvě s ředitelkou.  


