
Zápis dětí do Mateřské školy Broumov 
pro školní rok 2022/2023 

 
Termín zápisu je od 3. 5. – 6. 5. 2022 

od 9:00 – 15:30 hodin 
 
Místem „Zápisu“ je ředitelství Mateřské školy  

Broumov, Příčná 227 (budova KOČIČKA), 550 01 BROUMOV 

 
Podle § 34 Školského zákona se přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku  
3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy v rámci „Zápisu“ nerozhoduje datum podání 
žádosti ani pořadí žádosti. O přijetí dítěte v rámci „Zápisu“ rozhodují níže uvedená 
kritéria. 
 
K zápisu do MŠ v tomto období 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 14. 6. 2022 od 9:00do 15:30. 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 6 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  14 червня 2022 року з 9.00-15:30. 
 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola Broumov, budou přednostně přijímány: 

 
1. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 

třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle 
věku od nejstaršího po nejmladší) 
 

2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 nedosáhnou třetího 
roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle věku od 
nejstaršího po nejmladší) 

 
3. Děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky a děti, které se narodily 

v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 (předškoláci) a jejich spádovou 
mateřskou školou není Mateřská škola Broumov (podle věku od 
nejstaršího po nejmladší) 

 
4. Ostatní děti, které nespadají do kritérií 1. – 3. (podle věku od nejstaršího 

po nejmladší) 
 

K předškolnímu vzdělávání, by zákonní zástupci měli přihlásit v tomto termínu i děti, 
které dovrší věku 3 let v období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 a budou mít zájem 
během daného školního roku dítě umístit do MŠ.  
Děti dvouleté jsou umisťovány na pracoviště Masarykova 233, kde je pro ně 
zřízena třída se sníženým počtem dětí, pokud bude stačit kapacita MŠ. 



Pro děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou pěti let věku, je od 
1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti nemusí dokládat potvrzení o 
očkování.  
K „Zápisu“ vezměte s sebou – přihlášku, potvrzení lékaře, RL dítěte a OP zák.zast. 

 

 
Bližší informace a Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  získáte na 
ředitelství Mateřské školy Broumov , na stránkách www.skolkabroumov.cz – 
v dokumentech nebo na tel: 604 228 029.  
Na tomto telefonu nebo e-mailu reditelka@skolkabroumov.cz, si můžete rezervovat 
termín zápisu. 

Hana Hrubá, řed. MŠ Broumov 

http://www.skolkabroumov.cz/
mailto:reditelka@skolkabroumov.cz

