
Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace 

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-24 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy 

právní nárok. 

Podle ustanovení § 34 odst.3 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky (děti, které od 1.9.2023 do 31.8.2024 dosáhnou šesti let). Pro tyto děti je předškolní vzdělávání 

povinné a zákonný zástupce je povinen oznámit způsob plnění povinného předškolního vzdělávání. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 

na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní 

ochrany. 

Termín přijímacího řízení na školní rok 2023/ 2024 je stanoven na čtvrtek 4. 5. 2023  

od 10. 00 hodin  do 16. 00 hodin ve žluté budově 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod při-

děleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na vchodových dveřích žluté budovy 

MŠ a na webových stránkách MŠ.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k před-

školnímu vzdělávání za oznámená. Negativní rozhodnutí si zplnomocněný zástupce dítěte vyzvedne osobně v MŠ v určených dnech. 

Nabytí právní moci je stanoveno dle správního řádu, po uplynutí lhůty 15 dní na odvolání. Tato lhůta se počítá ode dne oznámení 

(zveřejnění). 

 

Podmínky: 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání do všech mateřských škol v Tachově zřizovaných Městem Tachov se zákonný zástupce dítěte 

dostaví do mateřské školy podle daného spádového obvodu s dítětem. S sebou si přinese občanský průkaz a rodný list dítěte. Spádové 

obvody mateřských škol jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele Města Tachova a MŠ. (Obecně závazná vyhláška 

města Tachova č. 3/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tachov). 
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné místo a nebude překročena 

kapacita MŠ. 
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 školského zákona) rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, které doloží zákonný zástupce dítěte v 

den zápisu. 
Zákonný zástupce dítěte obdrží v den zápisu registrační číslo a vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V tiskopise 

určí zmocněného zástupce dítěte pro přebírání nebo zasílání úředních dokumentů ze strany MŠ. Obdrží evidenční list dítěte a 

přihlášku ke stravování. 
Na základě žádosti ředitelky školy zákonní zástupci doloží doklad o trvalém nebo jiném pobytu na území Města Tachova a jeho 

osad. 
Zákonný zástupce dítěte doloží nejdéle 14 dní po zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ evidenční list s potvrzením od lékaře o 

zdravotním stavu dítěte s pravidelným očkováním dítěte a přihlášku ke stravování. Bez těchto dokladů nemůže ředitelka školy vydat 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude ředitelka mateřské školy při rozhodování o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy postupovat dle následujících kritérií. 

 

Kritéria: 

• K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v Tachově 

• K předškolnímu vzdělávání se povinně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Pokud nelze toto 

dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ. 

• Děti s celodenní docházkou, kdy jeho sourozenec již tuto MŠ navštěvuje. 
 

 

V Tachově 1.3.2023  

Zpracovala: Zuzana Haníková, ředitelka MŠ  


