
Potvrzení o přijetí informací 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………… 
 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce 

 Kritérium Body 

Trvalý pobyt dítěte* 
Trvalý pobyt ve školském obvodu  

mateřských škol zřízených obcí Bílovec  
30 

Trvalý pobyt v místní části 

Lubojaty 
Dítě se hlásí do MŠ v místní části Lubojaty a má zde trvalý pobyt 15 

Věk dítěte 

(počet roků ke dni 31. 8. 2022 

včetně) 

pětiletí z jiných školských obvodů 25 

4 roky 20 

3 roky 15 

2 roky 5 

Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání 5 

Za každý den od data narození 

(včetně dne narození) 

v předcházejícím školním roce 

(tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) 

Dvouletí, tříletí, čtyřletí 

(bez rozdílu školského obvodu) 

pětiletí (jen z jiného školského obvodu) 

0,01 

 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s uvedenými kritérii přijímání dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2022/2023, které byly zveřejněny na přístupném místě, a byla mi podána informace o způsobu 

počítání bodů.  

V případě, že si zákonný zástupce vybere více mateřských škol v rámci jednoho ředitelství, rozhodne ředitel školy 

o umístění dítěte tak, aby bylo zachováno rovnoměrné věkové složení dětí v jednotlivých mateřských školách. Dítě 

od září 2022 nastoupí do té mateřské školy, kde bylo po zápise přijato. 

 

Dále potvrzuji, že jsem vzal(a) na vědomí níže uvedené oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro 

vydání rozhodnutí (ust. § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

Této možnosti můžete využít od 23. 5. 2022 do 25. 5. 2022 v budově Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka 

Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvkové organizace, kde bude připraven spis k nahlédnutí.  

Přesný termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 725 710 223 

 

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí máte ve smyslu ust. § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní 

orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci. 

 

V případě, že dítě bude přijato současně do mateřských škol na obě ředitelství, chtěli bychom požádat 

zákonného zástupce, aby oznámil příslušnému ředitelství, a to písemně do 8 dnů po zveřejnění rozhodnutí 

o přijetí, do které mateřské školy dítě od 1. 9. 2022 nenastoupí. 

 

Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

 

       

          ……………………………… 

V Bílovci dne ……………….              Podpis zákonného zástupce 

 


