
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol 

zřizovaných městem Šumperkem pro školní rok 2022/2023 
 

Zápis do MŠ  

4. a 5. května 2022 
    

 

1. Místo trvalého pobytu (spádovost) 

 dítě s trvalým pobytem v Šumperku nebo v Hraběšicích   100 bodů 

 dítě s trvalým pobytem mimo Šumperk      0 bodů 

 

2. Věk dítěte  

Věk dítěte bude posuzován k datu 31.08.2022. 

 Předškolák (6 a 5 let věku)       50 bodů 

 4 roky věku         40 bodů 

 3 roky věku         30 bodů 

 2 roky věku         10 bodů 

  

3. Individuální situace dítěte 

 ve školním roce 2022/2023 bude stejnou 

MŠ navštěvovat sourozenec dítěte      1 bod 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Upozornění: 

 U zápisu do mateřské školy na školní rok 2022/2023 budou k předškolnímu vzdělávání 

přijímány děti, které dovrší 2 let nejpozději do 31.08.2022.  

 V případě shodného počtu bodů více dětí bude rozhodující jejich přesné datum narození, 

nikoliv datum nebo čas elektronické registrace. 



Poznámky: 

 

 Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu i v MŠ ve čtvrtek 19.05.2022 

(na seznamu se neuvádějí jména dětí, ale uvedou se pod značkou, kterou budou zákonní 

zástupci dětí znát předem). 

 Z rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání musí být patrné veškeré skutečnosti, 

které ředitelku k nepřijetí dítěte vedly, proč byly upřednostněny jiné děti apod. 

 V rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemusí být uvedeno odůvodnění. 

 Žádost o individuální vzdělávání dítěte je nutné podat nejpozději do 3 měsíců  

před zahájením školního roku. 

 Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se bude konat v souladu  

s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: 

„Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období  

od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě  

se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“  

 Termín zápisu na školní rok 2022/2023 stanovily ředitelky mateřských škol takto: 

 

 den středa 4. května 2022 od 8:00 do 16:00 hodin 

 den čtvrtek 5. května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin 

 

 Elektronické podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ bude spuštěno v pátek 01.04.2022 

v 8:00 hodin. Naleznete jej na adrese: 

https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis 
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