
 

 

 

 

Mateřská škola - přijímací řízení 2022 
 

 

 
Fáze přípravná:   Informační období, březen 2022, ředitelka 572 805 500, dagmar.bistra@zsvysluni.cz 
 
 
Fáze 1   Zpřístupnění žádostí a sjednávání termínu přihlášení od 1. 4. do 30. 4. 2022  
  

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je následující postup: 

1. Sjednání termínu přihlášení 
o on-line cesta je preferovanou možností při zajištění termínu přihlášení: ZDE 
o zajistíte si výběr časového intervalu dle svých možností, 
o lze také dostavit se v den zápisu bez předchozího přihlášení, ale s nejistou čekací dobou 

 
2. Získání přihlášky: 

o formulář žádosti v PDF lze vytisknout z www.zsvysluni.cz 
o formulář žádosti lze vyzvednout v listinné podobě v podatelně školy 

K hladkému průběhu zápisu přineste tyto doklady:  
✓ vyplněnou žádost o přijetí včetně příloh,  
✓ lékařské vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte,  
✓ originál a kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte,  
✓ originál a kopii rodného listu dítěte,  
✓ předložíte svůj průkaz totožnosti. 

 
S on-line přihlášením nebo osobně odevzdanou žádostí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu 
dítěte v průběhu přijímacího řízení, a pod kterým budou zveřejněny výsledky řízení. Nezapomeňte si jej uchovat. 

 

Fáze 2   Řádný zápis je 5.května 2022 od 8:00 do 17:00 hodin 

Pozn.: Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z 
přijímacího řízení. 

 
 
Fáze 3   Vyhodnocování žádostí (nejpozději ve lhůtě 30 dní ode termínu příjmu žádostí) 

O výsledku přijímacího řízení Vás ředitelka školy bude informovat zveřejněním seznamu přijatých dětí pod číselným 
kódem na nástěnce při hlavním vchodu do budovy školy, dále na webových stránkách školy, v případě nepřijetí 
doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí. 

 
 
Upozorňujeme rodiče, že od 01.09.2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před 
nástupem do základní školy, jedná se o děti, které k datu 31.8.2022 dovrší 5 let věku. V naší škole nabízíme dětem 
v posledním roce před nástupem do školy přípravnou třídu. 
 
 PaedDr. Dagmar Bistrá, ředitelka 
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