
Kapesní průvodce přijímacím řízením do mateřské školy  

Poradí Vám, jak krok za krokem zvládnout přijímací řízení do mateřské školy v Břeclavi. 

Důležité kontakty 

Městský úřad Břeclav: 
519 311 111 
www.breclav.eu 

Elektronický zápis do mateřkých škol 
https://zapisdoms.breclav.eu 

Naším cílem je pomocí elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol v Břeclavi 

 zajistit transparentnost přijímání dětí do MŠ, 

 poskytnout rodičům online informace o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ, 

 zjednodušit administrativu, 

 poskytnout zpětnou vazbu městu jako zřizovateli MŠ a dalším spolupracujícím subjektům. 

Průběh přijímacího řízení 
Vydávání přihlášek 
Přihlášky se vydávají v průběhu celého měsíce dubna. Lze je stáhnout elektronicky nebo vyzvednout 

osobně: 

 na internetové adrese https://zapisdoms.breclav.eu, 

 v každé MŠ ve dnech stanovených řediteli nebo ředitelkami jednotlivých škol, 

 na Městském úřadě v Břeclavi, odboru ekonomický, oddělení školství a příspěvkových 

organizací, 3. patro, u paní Radky Kobrové, dveře číslo 311 nebo paní Aleny Budovičové, 

dveře číslo 310. 

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou osobní data ukládána do systému). 

 Pokud přihlášku vytisknete doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat. 

 Pokud nemámet přístup k internetu, a chcete přihlášku získat od MŠ, sledujte aktuální 

informace v těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit. 

 Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost, dbejte na čitelnost a nezapomeňte nechat 

potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování). 

 Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho 

zdravotního pojištění. 

Sběr přihlášek 
Přihlášky se odevzdávají zpravidla první týden v měsíci květnu. Konkrétní datumy jsou uvedeny 
na https://zapisdoms.breclav.eu nebo v jednotlivých mateřských školách či na jejich webových 
stránkách. Přihlášku lze odevzdat: 

 osobně v MŠ, 

 do datové schránky MŠ, 

 poštou, 

 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email). 

K řádně vyplněné přihlášce se předkládá ke kontrole rodný list dítěte (v případě podání poštou nebo 

datovou schránkou stačí prostá kopie), občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o bydlišti, pokud 

http://www.breclav.eu/


se liší od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese nebo 

doklad o pobytu dítěte na území města Břeclavi, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

 Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich však musíte podat přihlášku 

zvlášt. 

 Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení. 

 Na adrese https://zapisdoms.breclav.eu získáte informaci o počtech volných míst v MŠ 

a můžete tak odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte. 

 

Kritéria pro přijímání dětí 
Pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována jednotná kritéria. Jejich detailní podobu a bodové 
ohodnocení najdete na https://zapisdoms.breclav.eu. 

1. Věk – věková skupina (věk dítěte je počítán k 31.08. roku, ve kterém probíhá zápis) 

 předškoláci (6 let)  

 předškoláci (5 let) 

 děti čtyřleté  

 děti tříleté 

 děti tříleté (3 roky od 01.09. do 31.12. roku, ve kterém probíhá zápis) 

 

2. Trvalý pobyt  

 trvalý pobyt na území města Břeclavi, 

 trvalý pobyt mimo město Břeclav. 

 

3. Docházka dítěte do MŠ 

 celodenní pobyt 

 půldenní pobyt 

 

4. Sourozenec 

 jž navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku a bude ji navštěvovat i po 01.09. v roce 

nástupu mladšího sourozence, 

 nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku. 

 

Přijímací řízení 
Od druhého týdne v květnu očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašho dítěte do MŠ. Odpovědný 
pracovník MŠ Vás bude informovat jedním z uvedených způsobů, který jste zvolili v přihlášce: 

 telefonicky 

 prostřednictvím SMS zprávy 

 e-mailem 

 doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
 
Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách https://zapisdoms.breclav.eu monitorovat 
průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami tak můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula 
tak, že Vaše dítě bude přijato. 
 

 

 

https://zapisdoms.breclav.eu/


Těsím se do školy a už jsem zvládl/zvládla tyto dovednosti: 

 znám svoje jméno, vím, kde bydlím 

 orientuji se v rámci rodiny – znám její jednotlivé členy 

 mám osvojeny základní znalosti o svém těle, umím se na něm orientovat  

 poznám si svoje oblečení 

 umím se obléklnout a svléknout 

 umím si obout a zout bačkory, boty 

 umím si umýt ruce 

 samostatně používám ručník 

 nepoužívám během dne nebo odpoledního odpočinku pleny 

 umím používat WC (nepoužívám nočník) 

 umím se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky 

 aktivně hlásím své potřeby 

 nepužívám dudlík ani při usínání 

 sedím při jídle u stolu 

 umím pít z hrnečku 

 umím jíst sám/sama lžící nebo dětským příborem 

 při obědě jím nejen polévku, ale i hlavní jídlo 

 zvládám déletrvající chůzi 

 umím manipulovat s předměty (stavění kostek) 

 rád/ráda si kreslím, čmárám, svůj výtvor pojmenuji 

 umím být chvíli sám/sama bez svých blízkých 

 přizpůsobím se novým podmínkám v novém prostředí 

 zvládnu delší pobyt ve větším kolektivu bez přítomnosti rodičů 

 jsem rád/ráda s ostatními dětmi 

 umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit) 

 ukládám hračky nebo pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno 

 chovám se bezpečně v rámci svých rozumových schopností 

 při komunikaci používám mluvení i oční kontakt 

 orientuji se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění 

 reprodukuji krátké písničky a říkanky, popíšu obrázek 
 
Uvedené dovednosti a znalosti zajistí Vašemu dítěti při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, 
vytváří základ sebedůvěry a dítě se v MŠ cítí lépe. 


