
Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60 

Č.j.: ZŠMŠ/2022/12 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

(předškolní vzdělávání) 

     Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 

let, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním - tzv. minimálnímu očkovacímu 

statusu (§50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.) na základě podání písemné Žádosti o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů). 

     Dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 

178/2016 Sb., je pro děti, které dovrší nejpozději ke dni 31. 8. 2022 věku 5 let předškolní 

docházka povinná. Těchto dětí se zároveň netýká povinnost dokládat řádné očkování. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 

přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením. 

     Pro školní rok 2022/2023, tj. s nástupem do MŠ od 1. 9. 2022, budou děti přijímány na 

základě podané Žádosti o přijetí v den zápisu, který je po dohodě se zřizovatelem vyhlášen 

ředitelkou školy na 2. 5. 2022. 

     Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) zastupovat 

a doloží toto oprávnění v zastupování v přijímacím řízení, vyplní „Žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání“.  

 

Získání žádosti 

 stažením formuláře z webových stránek školy www.zsrovenrk.cz  - v záložce 

Aktuality – Mateřská škola.  

 pokud nemá zákonný zástupce možnost vytištění potřebného formuláře k zápisu, může 

si jej vyzvednout v budově MŠ Roveň, Roveň čp. 56. 

 Podání žádosti a dalších nutných dokladů 

     Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  

 

 



Vyplněnou žádost je možné doručit jedním z následujících způsobů: 

 osobně do kanceláře školy (budova základní školy - Roveň čp. 60) – v den zápisu 

v čase od 8 do 16 hodin 

 do datové schránky školy (ac6mb5u) 

 e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý mail) na 

zsrovenrk@seznam.cz 

 

Doložení dalších nutných dokladů 

     Společně s Žádostí o přijetí doloží zákonný zástupce:  

 originál rodného listu dítěte k nahlédnutí, nebo prostou kopii rodného listu dítěte 

v případě dálkového podání 

 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě dálkového podání viz výše jeho 

prostou kopii 

 potvrzení od obvodního dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 

očkováním (u dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. s docházkou v posledním roce 

předškolního vzdělávání se toto potvrzení nevyžaduje) – ke stažení na odkazu viz 

Získání žádosti 

Osobně, e - mailem, příp. poštou dostane zákonný zástupce, následně po podání žádosti a 

dalších nutných dokladů, potvrzení o formálním uskutečnění zápisu. Součástí potvrzení 

bude přidělené registrační číslo, kterým bude označeno každé dítě při zveřejnění výsledku 

zápisu. 

 

    Ředitelka školy rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte ve správním řízení, v souladu se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vydává Rozhodnutí o 

přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přidělenými registračními čísly, s výsledkem řízení u každého uchazeče - na veřejně 

přístupném místě, tj. na vývěsce školy (na budově MŠ) a na místě umožňujícím dálkový 

přístup (webové stránky školy – www.zsrovenrk.cz), a to nejméně po dobu 15 dnů.  

 Rozhodnutí o nepřijetí je navíc zasíláno v písemné podobě. 

 

 

 

http://www.zsrovenrk.cz/


 

     Pro školní rok 2022/2023, tj. s nástupem docházky od 1. 9. 2022 je předpokládaná 

uvolněná kapacita mateřské školy 9 míst. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným 

opatřením třetího až pátého stupně nebo dítěte mladšího 3 let se počet přijatých dětí může ještě 

dále snižovat.  

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí, než je počet volných míst pro následující školní rok, 

rozhoduje ředitelka školy podle následujících kriterií, s postupnou předností od bodu 1) k bodu 

4): 

  1) Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023, tj. k 31. 8. 2022, dosáhnou nejméně 

třetího roku věku a pro něž je mateřská škola spádová, tj. mají trvalý pobyt v příslušném 

školském obvodu, v případě cizinců se jedná o místo pobytu (dle věku od nejstarších po 

nejmladší). 

2) Děti mimo spádovou oblast, s trvalým pobytem v obci Rychnov nad Kněžnou a jeho částech 

(podle věku od nejstarších po nejmladší). 

Spádový školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská 

škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60, tvoří části města Roveň a Dlouhá Ves a obec Jahodov. 

 

K zápisu do MŠ 2. 5.2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu 

na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s 

místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 6. 6. 

2022 od 8.00 – 16.00 hodin. Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть 

подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР 

відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР 

(«біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців 

призначений термін зарахування з 6. 6. 2022, 8.00 - 16.00 

 

 

 

V Rovni 22. 4. 2022  

                                                                        

             Mgr. Jindřiška Klugerová 

                                                                                                                 ředitelka školy                      


