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Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školník rok 2022/2023 
 

 

 
 

Ředitelství ZŠ a MŠ Cerhovice, okres Beroun oznamuje rodičům, že zápis 

do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se koná 

  

 

 

 

ve čtvrtek 5. května 2022 v době od 9:00 do 15:00 hodin 
 

 

 

 

U zápisu je nutné předložit následující dokumenty: 

 Přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ, školní rok 2022/2023 
(tiskopis si můžete vyzvednout v kanceláři MŠ nebo stáhnout na našich stránkách www.zscerhovice.cz) 

 Rodný list dítěte (kopii) 

 Občanský průkaz zákonného zástupce 

 

 

Tento dopis slouží jako pozvánka na „Den otevřených dveří v MŠ“, kde můžete shlédnout 

činnosti a hry dětí, prohlédnout si prostředí tříd a zahrady.  

 

 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.  

 

 

 

 

 

 

http://www.zscerhovice.cz/


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Pro školní rok 2022/2023  ředitel Základní školy a Mateřské školy Cerhovice, okres Beroun 

stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování 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, o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí: 

1. Předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou k 31.8. 2022 věk 5 let a děti s 

odkladem školní docházky (s trvalým bydlištěm v Cerhovicích)  

2. Nárok na přednostní přijetí mají i děti, které dosáhnou k 31.8. 2022 věk 3 let (s trvalým 

bydlištěm v Cerhovicích) 

3. Děti, které dosáhnou tří let během školního rok 2022/2023 (s trvalým bydlištěm 

v Cerhovicích) 

 

4. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců organizace Základní školy a Mateřské školy 

Cerhovice. 

5.  Děti, které nemají trvalé bydliště v Cerhovicích 

 

Pokud uchazeči splňují stejná kritéria, tak budou řazeni podle data narození sestupně od 

nejstaršího po nejmladší. V případě uvolnění místa v mateřské škole během školního roku bude 

ředitelka školy postupovat podle seznamu přihlášek, které byly podány během zápisu do 

mateřské školy.  

 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 
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