
Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306, příspěvková organizace, 431 41 Údlice, Tel.: 776 454 957 

 

Kritéria a pravidla postupu přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Termín zápisu: 

Od pondělí  2.5.2022 do středy 11.5.2022 

Způsoby podání žádosti 

Varianta bez osobní přítomnosti  

1. Do datové schránky školy – ID datové schránky je f7ck2yf 

2. E-mailem  s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail) – 

msudlice@centrum.cz 

3. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy: Mateřská škola Údlice, 

Droužkovická 306, příspěvková organizace, 431 41 Údlice 

Varianta s osobní účastí 

4. Osobním podáním ve škole – předáním žádosti o přijetí do MŠ Údlice se všemi náležitostmi v 

budově Mateřské školy Údlice v pracovních dnech řádného termínu zápisu (od 2.5.2022 do 

11.5.2022) a to od 8 do 14 hodin. 

Potřebné doklady k zápisu 

1. Žádost o přijetí do Mateřské školy Údlice  

2. Kopie rodného listu dítěte (stačí prostá kopie) v případě podání bez osobní účasti. Pokud 

budete žádost předkládat osobní účastí v Mateřské škole, stačí mít rodný list dítěte 

s sebou, kdy předložením ověříme správnost údajů uvedených na žádosti o přijetí. 

3. Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví 

splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je 

dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato 

povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.   

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na 

formuláři žádosti o přijetí do MŠ Údlice. 

4. Pokud žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve správní orgán 

žadatele, aby nedostatky odstranil do 16.5.2022 

Žádost o přijetí bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy www.msudlice.cz  

v záložce – Zápis, nebo si ji po telefonické domluvě můžete vyzvednout v budově mateřské 

školy Údlice (tel.:  776 454 957). 

Žádost se všemi náležitostmi musí být doručena v řádném termínu zápisu                                                   

(od 2.5.2022 do 11.5.2022) nikoliv dříve ani později. Při podání poštou, rozhoduje datum podání. 

http://www.msudlice.cz/


Během zápisu bude žádosti se všemi náležitostmi přiděleno registrační číslo, které Vám bude 

telefonicky sděleno (v případě osobní účastni ústně). 

Dne 16.5.2022 budete mít možnost nahlédnout do spisu, v kanceláři ředitelky mateřské školy 

v čase od 8:00 do 14:00 hodin 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Údlice od 1.9.2022 

 
ZÁPIS DO MŠ ÚDLICE  2022/2023 Počet 

bodů 

 ➢ Dítě, které nastoupí v posledním povinném ročníku 

předškolního vzdělávání nebo má odklad školní docházky. 

Dítě nemusí být očkováno. K 31. 8. 2022 dosáhlo věku 5 let a 

má trvalé bydliště v Údlicích nebo Přečaply. 

10 

 ➢ Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 4 roky.  Dítě musí být řádně 

očkováno a má trvalé bydliště v obci Údlice nebo Přečaply.  
8 

 
➢ Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dosáhne věku 3 let. Dítě 

musí být řádně očkováno a má trvalé bydliště v obci Údlice 

nebo Přečaply 

6 
 

 
➢ Děti mladší 3 let s trvalým pobytem v obci Údlice nebo 

Přečaply, které dosáhnou k 31.8.2022 2 let budou 

přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za 

předpokladu vytvořených komplexních materiálních a 

personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a 

současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v 

mateřské škole. Starší děti mají přednost před mladšími. 

2 

➢ V případě rovnosti bodů – mají přednost starší děti před mladšími s trvalým 

pobytem v obci Údlice nebo Přečaply, rozhoduje tedy datum narození. 

(s věkem vzrůstá potřeba předškolního vzdělávání) 

➢ V případě nenaplněnosti dětí z Údlic a Přečapel, mohou být přijaté i děti 

z jiných obcí v pořadí podle věku, tj. od nejstaršího po nejmladší (0 bodů) 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Výsledky naleznete pod přiděleným registračním číslem na úřední desce na stránkách 
www.msudlice.cz nebo vývěskové úřední desce před budovou Mateřské školy Údlice. 
Zveřejněny budou nejpozději do 20.5.2022. 

Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvednete ve dnech 25.5., 26.5. a 27.5.2022 v kanceláři 
ředitelky Mateřské školy Údlice v čase od 8 do 14 hodin. 

V Údlicích dne 11.3.2022    Renata Malcovská, DiS. 

 

http://www.msudlice.cz/

