
 

 
 

Podmínky zápisu 
 

Podmínky pro přijetí k předškolnímu  vzdělávání v Mateřské škole „Malínek“  

školní rok 2022/2023 

 
1. Vydávání žádostí bude probíhat těmito způsoby  
(rodiče si zvolí možnost): 
 

- Stažení žádosti o přijetí v elektronické podobě na internetové adrese:  

   https://www.msmalinek.cz/zapis-do-ms-2/  

 
- Vyzvednutí formuláře žádosti o přijetí v objektu Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 

972/2, příspěvková organizace  

V úterý 26. 4. 2022 a to pouze po předchozí telefonické domluvě. 

 

2. Sběr žádostí bude probíhat v náhradních prostorech mateřské školy 

v objektu Mateřské školy „Kytička“ 
 

10. 5. 2022 od 9:00 do 11:00 hod a odpoledne od 12:00 do 16:00 hod  

v Mateřské škole „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, p. o. 

 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

 
1. sběr vyplněných žádostí osobně na adrese Mateřské školy ,,Kytička“, Liberec, Burianova 

972/2, příspěvková organizace  

Preferovaný způsob podání žádostí. 

 

2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, 

 Adresa:   

 Burianova 972/2 

 Liberec  

 460 06     

 Prosím, označte obálku ,,ZÁPIS MŠ MALÍNEK“, děkuji. 

 
3. e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým e-

mailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín 

osobního podepsání podávané žádosti o přijetí), 

E-mail MŠ Malínek: ms67.lbc@volny.cz 

 
4. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) 

Datová schránka MŠ Malínek: xh7mmd 

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

 Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 

školní rok 2022/2023 

 

Účinnost od dne: 18. 4. 2022 

 

Vydáno dne: 6. 4. 2022 

 Č j. S/243/2022 

Vydala: Renfusová Kamila, ředitelka mateřské školy 

https://www.msmalinek.cz/zapis-do-ms-2/
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Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné v tento den předložit 

ředitelce mateřské školy: 

   vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, 

   originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, 

   rodný list dítěte, 

   občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu   

uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště 

zákonných zástupců). 

 
U zápisu není nutná účast dítěte.  

 

 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2 až 4), je nutné pro ověření údajů 

zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. 

 

 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném 

ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní vady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude 

správní řízení usnesením zastaveno. 

 
  Po 10. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti. 

 

 
3. Vyhodnocení žádostí 

 
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít 

procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne: 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově 

Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace v kanceláři ředitelky MŠ 

Malínek. 

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze 
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

 
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení 

pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, 
aby je mohl mít za prokázané.  

 

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží zákonní zástupci osobně do vlastních rukou v MŠ. Časový termín 

pro předání jim bude sdělen telefonicky nebo e-mailem.  

V MŠ následně obdrží další pokyny a informace k nástupu dítěte do MŠ.  

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno s doručením do vlastních rukou zákonnému zástupci na 

adresu, která bude uvedena v podané žádosti. 

 

 

 

 

 



 

4. Kritéria zápisu: 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 

příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023. 

1.) Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu č. 1, dle obecně závazné vyhlášky SML 

č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci, a ke dni 

31. 8. 2022 dovrší 5 let věku (tj. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy 

narozené do 31. 8. 2017), popřípadě má odklad povinné školní docházky. 

2.) Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu č. 1, dle obecně závazné vyhlášky SML 

č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci, a ke dni 

31. 8. 2022 dovrší 3 let věku.  

3.) Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu č. 1, dle obecně závazné vyhlášky SML 

č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci, a ke dni 

31. 8. 2022 dovrší 3 let věku a v mateřské škole se vzdělává sourozenec. 

 

Trvalý pobyt dítěte: 

 
Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. 
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.  

 

 

Sourozenec: 
 
Toto kritérium platí pouze v případě, že starší sourozenec bude MŠ Malínek navštěvovat i 
ve školním roce 2022/2023 a přihlašované dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu. 
 

 
Dle výše uvedených kritérií budou děti přijímány dle data narození, a to od věkově staršího. 

 
Umístí-li se na posledním místě z hlediska volné kapacity dva uchazeči se shodným datem 

narození, bude jejich umístění rozhodnuto losem.   

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka v souladu se školským zákonem, a podle 

výše uvedených kritérií. 

 

O umístění přijatého dítěte Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková 

organizace, do náhradních prostor po dobu rekonstrukce budovy školy rozhoduje ředitelka 

mateřské školy. 

 

V Liberci dne 5. 4. 2022      Renfusová Kamila 

ředitelka mateřské školy 


