
  

 

 Podmínky a kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022 - 23 
Podmínky :  
1. Přijímací řízení do Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace (dále jen 
MŠ) pro školní rok 2022/2023 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. 
Jedná se tedy o děti, které dovrší nejpozději 31.8.2022 věku 3. let. Případné výjimky budou 
řešeny individuálně, podle kapacity školy.  
 
2. Potřebné předkládané dokumenty  - zákonný zástupce obdrží v den zápisu v budově MŠ, ke 
stažení budou i na webu školy: www.mskolovec.cz 
 
a) žádost o přijetí dítěte  
b) evidenční list / oboustranný tiskopis /  
c) rodný list dítěte 
e) přihlášku ke stravování  
d) občanský průkaz rodiče / zákonného zástupce / 
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který 
vede evidenci obyvatel.  
Žádost může podat jeden ze zákonných zástupců dne 2.5.2022 osobně v budově MŠ Těšovice 
v době od 11.00 hodin do 12.30 hodin a v budově MŠ Koloveč – vchod do školní jídelny po 
schodech přes rampu v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Veškeré další dokumenty musí 
být řádně vyplněny , podepsány a předány do mateřské školy do 16.5.2022. Evidenční list musí 
být podepsán oběma rodiči (zákon.zástupci) a potvrzen pediatrem o povinném očkování 
dítěte.  Očkování není povinné pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku.  
Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může požadovat po zákonných 
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.  
 
3. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let.  
 
4. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku, pokud to kapacita školy 
dovolí.  

 

5. Dítěti bude po odevzdání žádosti přiděleno pořadové číslo podání. Dne 31.5.2022 bude na 
webu školy na 15 dnů zveřejněn seznam přijatých dětí. Jména dětí budou nahrazena čísly 
přidělenými při odevzdání žádosti. Pokud nebude možné dítě přijmout do mateřské školy, 
bude rodič / zákonný zástupce / telefonicky, nebo SMS zprávou osloven ředitelkou školy a dne 
23.5.2022 – rodič / zákonný zástupce/ bude mít možnost nahlédnout do spisu v kanceláři 
řediteky v budově MŠ Koloveč v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 
V případě zamítnutí žádosti – nepřijetí, bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou: 
a) osobně 
b) prostřednictvím datové schránky 
c) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
d) na požádání adresáta na jinou adresu / např. e-mail, v takovém případě musí účastník potvrdit 
převzetí e-mailem uznávaným elektronickým podpisem /. 
 
 
 

http://www.mskolovec.cz/


 
 
 
 
 
Kritéria :  
Do Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace budou přednostně 
přijímány děti s trvalým pobytem v Kolovči a jeho spádovém obvodu obcí: Únějovice, Chocomyšl, 
Kanice, Hlohovčice, Srbice, Všepadly, Úboč, Poděvousy, Němčice, Kaničky, Poleň, podle níže 
uvedených kritérií:  
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem a 
prokazatelně bydlící v Kolovči a spádovém obvodu  
2. děti čtyřleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Kolovči a spádovém obvodu  
3. děti tříleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Kolovči a spádovém obvodu 
4. děti mladší tří let s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Kolovči a spádovém obvodu. Tyto 
děti budou přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu 
připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole  
5. děti s trvalým pobytem mimo obec Koloveč a obce v jeho spádovém obvodu vyjmenované 
shora, s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím  
U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího. 

 

Schůzka s nově přijatými dětmi a rodiči: 

V měsíci červnu bude pro nově příchozí děti a rodiče uspořádáno setkání na obou pracovištích. 

Zde budou rodiče i děti seznámeny s chodem MŠ a učitelkami. Termín bude zveřejněn na webu 

školy a každý zákonný zástupce obdrží SMS zprávu s pozvánkou na setkání. 

 

V Kolovči dne 13.4.2022    Helena Moudrá, ředitelka mateřské školy 

 
 
 


