
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 
příspěvková organizace, IČ: 61386685 

se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51 

PSČ: 143 00       tel.: 244 402 412       e-mail: naberanku@naberanku.cz       IDDS: 79ytdjy 
 

 

V Praze dne 6. 4. 2022 

č.j.: ZŠ/068/22 
 

Věc: Oznámení o organizaci a termínech zápisu do mateřských škol 2022/2023 
 

Organizace přijímacího řízení ohledně přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022/2023 do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 
 

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2021 do 

31. 8. 2022 dovrší pěti let věku a dětí, kterým bude pro školní rok 2022/2023 udělen odklad 

školní docházky. 
 

Zápis proběhne s osobní přítomností v budovách jednotlivých mateřských škol. 

MŠ Urbánkova 3374, 143 00 Praha 4 – Modřany 

MŠ Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4 – Modřany 

MŠ K Výboru 8, 143 00 Praha 4 - Točná 
 

I. Běžný zápis 
 

V souladu se zněním odst. 2 § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

stanovuji řádný termín konání zápisu do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 a to na:  
 

úterý 10. 5. 2022 od 13,00 hod. do 17,00 hod., 
 

středa 11. 5. 2022 od 13,00 hod. do 17,00 hod. 
 

Pro usnadnění přípravy na zápisy do mateřských škol je zpřístupněna elektronická 

aplikace – elektronický předzápis, která bude otevřena od 1. 4. 2022 do 9. 5. 2022 na 

webu https://elektronickypredzapis.cz/ 
 

II. Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana 
 

V souladu se zněním zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace bude pro 

uvedené cizince v měsíci červnu stanoven zvláštní termín konání zápisu do mateřských škol 

pro školní rok 2022/2023. Přesný termín zápisu bude zveřejněn později. 
 

Cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle § 2 odst. 6 zákona 

č. 67/2022 Sb. nemůže podat žádost v termínu uvedeném v bodě I. 

V tomto termínu naopak může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR 

poskytnuta dočasná ochrana. 
 

III. Poučení 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí probíhá na základě podané žádosti ohledně přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Přijímací řízení probíhá podle zákona 

č. 500/2004 Sb., Správní řád. 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu. 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 

umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné 

před jeho vydáním. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude umožněno dne 25. 5. 2022 od 

8:00 do 10:00 hodin. 

PaedDr. Miroslava Veselíková, pověřená řízením školy 

https://elektronickypredzapis.cz/

