
Průběh přijímacího řízení 2022/2023 se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

I. Fáze - Vydávání 

žádostí 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

do MŠ je možné získat dvěma způsoby v 

období vydávání přihlášek.  

- Elektronické vydání žádosti  
Na internetové adrese: 

http://www.mspomnenka.net/pro-uchazece/ 

- Osobní vyzvednutí v 

mateřské škole  

21. 4. – V den otevřených dveří MŠ 

k příležitosti zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. VIZ. 

http://www.mspomnenka.net/pro-uchazece/ 

 

 

II. Fáze - Sběr žádostí 

9. května 2022 

Sběr přihlášek (potvrzených od lékaře) 

probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 

16.30 hodin v mateřské škole. (Případně jiný 

termín, po předchozí domluvě 

s odpovědným pracovníkem MŠ) 

Po odevzdání řádně vyplněné přihlášky 

získáte číselný identifikátor, který zajistí 

anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů). 

 

 

 

 

 

III. Fáze - Přijímací 

řízení 

13. 5. 2022 je termín určený k možnosti 

nahlédnutí do spisu, v  ředitelně MŠ od 9-12 

hod. 

Rozhodnutí bude zveřejněno bez 

zbytečného odkladu v řádném termínu, 

nejpozději do 27. 5. 2022. Seznam přijatých 

dětí (číselné identifikátory) bude zveřejněn 

na webových stránkách MŠ a na vývěsce 

Obecního úřadu Řehenice.  

 

 

 

 



Důležité informace: 

 Pokud si přihlášku vytisknete sami 

doma, nemusíte MŠ kontaktovat. 

 Pokud nemáte přístup k internetu a 

chcete přihlášku získat v MŠ, tak 

v termínu výše uvedeném, nebo po 

předchozí domluvě. 

 Vyplňování přihlášky věnujte 

náležitou pozornost – dbejte na 

čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit 

požadované údaje od dětského lékaře 

- očkování. (Netýká se dětí, které 

budou od 1. 9. 2022 plnit povinné 

předškolní vzdělávání.) 

 Řádně vyplněnou přihlášku je 

potřeba odevzdat odpovědnému 

pracovníkovi MŠ ve výše uvedeném 

termínu. 

 Při podání přihlášky (i v průběhu 

správního řízení) je odpovědný 

pracovník oprávněn 

požadovat rodný list dítěte, 

občanský průkaz zákonného 

zástupce, doklad o trvalém pobytu 

dítěte (pokud se liší od trvalého 

pobytu zákonných zástupců). 

 Neúplně vyplněná přihláška, která 

nebude v termínu stanoveném 

ředitelkou školy doplněna, je 

důvodem k vyřazení dítěte z 

přijímacího řízení! 

 

 

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním 

řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem. 

 


