
 

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

v Mateřské škole„ Rosnička“,  Liberec, Školní vršek 503/3,  příspěvková organizace 

pro školní rok  2021/ 2022 

účinnost od: 26. 1. 2021                                                                       vydáno: 26. 1. 2021 

Č j. ŘMŠ 2/2021                            schválila: Langerová Alice - ředitelka mateřské školy 

 
Podmínky  zápisu ( přijímacího řízení pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání)  

v Mateřské škole  „Rosnička“  pro školní rok 2021/2022.  

 

Zápis do všech mateřských škol v Liberci bude probíhat jednotně – formou elektronického evidenčního 

systému. 

Žádáme rodiče, aby se o veškerých podrobnostech a detailech zápisu informovali na webových stránkách 

Statutárního města Liberec:  https://zapisyms.liberec.cz/ 

 

(Doporučujeme věnovat pozornost zejména záložce: Fáze zápisu.) 

 

1. Vydávání žádostí bude probíhat 3 způsoby (rodiče si zvolí možnost): 
 

-   Elektronické vydání žádosti  na internetové adrese:  https://zapisyms.liberec.cz/ 

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. 

(Termín pro tento způsob je stanoven od 19. 4. 2021 do 10. 5. 2021.) 

-  Vyzvednutí přímo v mateřské škole 

(Termín pro tento způsob je stanoven na 4. 5. 2021 -5. 5. 2021 od 13:00 do 16:00 hod .) 

 

2. Sběr žádostí bude probíhat: 
 

Žádosti  ( do běžných tříd) pro předškolní vzdělávání v  Mateřské škole „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 

503/3, příspěvková organizace budou přijímány :  

 11. 5. 2021-13. 5.2021 v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od  13.00 do 16.00 hodin.  

 

Současně s  žádostí  přineste s sebou (nutné):  

-Řádně vyplněnou a vytištěnou žádost  z uvedeného elektronického systému a potvrzení od dětského 

lékaře o povinném očkování dítěte. 

- Originál rodného listu dítěte 

- Občanský průkaz 

 

https://zapisyms.liberec.cz/
https://zapisyms.liberec.cz/


Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol 

v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je 

možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.  

 

Do každé mateřské školy zašle žádost i potvrzení o očkování dítěte zákonný zástupce do datové 

schránky školy  ID schránky: gkrkyix, emailem- nejlépe s elektronickým podpisem,  nebo poštou. 

 

Preference žádostí – pořadí mateřských škol od II. fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře 

zvážit. 

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem. 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní 

řízení usnesením zastaveno. 

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti! 

 

3. Vyhodnocení žádostí: 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na 

úřední desce a webu mateřské školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou 

zákonného zástupce. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží zákonní zástupci osobně do vlastních rukou od ředitelky mateřské 

školy po odevzdání povinné dokumentace spojené s přijetím dítěte do MŠ (vyplnění evidenčního listu 

a přihlášky ke stravování),  které obdrží v MŠ  současně se zveřejněním registračních čísel přijatých 

dětí.  

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, musíte podepsat  zpětvzetí žádostí, 

aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných 

školách! 

 

 

 

 

 



Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do 

mateřských škol pro školní rok 2021/2022 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí 
diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky 
města. 

Věková skupina 

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2021) 480 

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2021) 460 

Dítě 4leté (do 31. 8. 2021) 440 

Dítě 3leté (do 31. 8. 2021) 400 

Dítě 3leté (od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021) 350 

Dítě 2leté (do 31. 8. 2021) 0 
Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro 
přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu 
vzdělávání. 

Den narození  

za každý den v roce 0,02 
  

Pobyt dítěte 

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)  300 

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100 

Trvalý pobyt mimo město Liberec  0 
 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města 
Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX) 
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO 
Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX) 

Sourozenec dítěte 

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021 
  

Jak rozumět kritériím 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují 
především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před 
mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole 
(ve školním roce 2021/2022), nebo případ hodný zvláštního zřetele. 

Věk dítěte 

Věk dítěte se posuzuje u u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých k 31. 8. 2021, u tříletých se posuzuje 
k 31. 12. 2021 (např. děti narozené do 31. 8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté). Kritérium rozlišuje 
děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší. 



Den narození dítěte v roce 

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout 
maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = 
od tohoto data do 31. 8. 2021 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 
0,02 = 2,68 bodů.). 

Příklad: 
Dítě narozené 20. 4. 2017 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní 
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů 

  

Trvalý pobyt dítěte 

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt 
dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

Sourozenec 

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou 
je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2021/2022.  

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze 
dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci 
elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze 
považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně. 

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí 
pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl 
mít za prokázané. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle 
předem stanovených kritérií. 

 

V Liberci dne 26. 1. 2021                                                 Langerová  Alice 

             ředitelka Mateřské školy „ Rosnička“ 

 

 


