
ZÁPIS DO MŠ 2022 – Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835 

OP Na Vyhlídce 1016 – Zlín  

 

Fáze přijímacího a správního řízení: 

1) REGISTRACE od 12.4.2022 do 10.5.2022 na www.zapisdomszlin.cz a následné elektronické 

odeslání žádosti do systému vybrané MŠ. Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti 

vygenerováno ID (identifikační číslo – to tvoří rovněž poslední údaje registračního čísla, pod 

kterým budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny) 

2) PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - Bez doručení žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ 

zahájeno.  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy – adresa je: evpk4s3 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat 

prostý e-mail!) – e-mailová adresa je: reditelka@mszlin.cz 

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu MŠ: Mateřská škola Zlín, 

tř. Svobody 835, příspěvková organizace, tř. Svobody 835, 763 02 Zlín-Malenovice 

4. osobní podání – předáním ve škole: v den zápisu POUZE 12.5.2022 v čase 8:00 – 12:00 

a 13:00 – 16:00 

3) ROZHODOVÁNÍ – podáním řádně vyplněné žádosti je zahájeno správní řízení ve věci 

rozhodování o přijetí a to na základě daných kritérií. Tato fáze může trvat 30 dnů. 

4) ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ – MŠ zveřejní na přístupném místě a na webu seznam registračních 

čísel žadatelů, kteří byli přijati. Žadatelé, jejichž registrační číslo nebude zveřejněno, nebyli 

v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  

 

Termín zápisu do MŠ: 

 Po dohodě se zřizovatelem je zápis určen na čtvrtek 12. května 2022 v době  

od 8:00 do 12:00 a dále od 13:00 do 16:00.  

 DO TÉTO DOBY JE NUTNÉ DORUČIT JEDNÍM Z VÝŠE UVEDENÝCH ZPŮSOBŮ POŽADOVANÉ 

DOKUMENTY DO MŠ (Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad 

o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou, zákonnými zástupci 

podepsanou a lékařem potvrzenou žádost)Podle přiděleného registračního čísla budete 

nejpozději do 30 dnů znát výsledek přijímacího řízení (registrační číslo najdete v levém 

horním rohu na Žádosti o přijetí) 

 Výsledky správního řízení budou vyvěšeny na webových stránkách MŠ www.mszlin.cz v sekci 

AKTUALITY a na hlavních dveřích MŠ po dobu 3 týdnů ode dne zveřejnění.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zapisdomszlin.cz/
mailto:reditelka@mszlin.cz
http://www.mszlin.cz/


 

 

Povinné předškolní vzdělávání – poslední rok před nástupem do ZŠ: 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku, do zahájení     
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno  
jinak - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.  
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do MŠ k předškolnímu vzdělávání  
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. 

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ: 
Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu  
přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem  
přidělených bodů budou řazeni podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to  
do počtu naplnění kapacity MŠ. Podmínkou je, aby dítě bylo očkováno dle zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Kritéria byla stanovena  
v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  
v platném znění.  
 

Kritéria 
Počet 

bodů 

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní 

vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na 

území ČR déle než 90 dnů. 

5 

2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ 

("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022. 
4 

3. Věk dítěte 

4 roky dosažené k 31.8.2022 4 

3 roky dosažené k 31.8.2022 3 

2 roky dosažené k 31.8.2022 2 

4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a 

místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo 

pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 

1 

5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2022 a jehož sourozenec je v MŠ 

již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2022/2023. 
1 

 

Školský obvod – zvýhodnění u zápisu dle spádové oblasti: 
Antonínova, A. Randýskové, Bratří Sousedíků, Buková, Čiperova, Desátá, Devadesátá, 

Dvacátá, Gahurova (v úseku od křižovatky s ulicí třída Tomáše Bati po křižovatku s 

ulicemi Výletní), J. A. Bati, Kotěrova, Krátká, Lipová, Malotova, Mostní, Na Včelíně,  

Na Vyhlídce, Pod Rozhlednou, Průmyslový areál, Sedmdesátá, Šedesátá, Topolová, 

Trávník, třída Tomáše Bati (v úseku nacházejícím se mezi ulicí A. Randýskové a ulicí 

Březnická), U Zimního Stadionu, Vavrečkova, Vysoká, Zahradnická. 

  


