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Informace pro přijetí předškolních dětí do Tyršovy ZŠ a MŠ Plzeň pro 

školní rok 2021/2022 

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. 
 

 

 

 

 

  

 

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. 
podpory zápisů do MŠ 

 

1) spádové – 5ti letí či starší  
2) spádové – 4letí  
3) spádové – 3letí  
4) spádové – 2letí*  
5) nespádové z Plzně – podle věku v pořadí od nejstaršího  
6) mimoplzeňští  
7) kritérium sourozenec**  
8) možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno  
 
*) Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních 
materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný 
pobyt v mateřské škole.  
 
**) Sourozenec již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021 – zohledňuje se jen u 
dětí, které dosáhnou věku 3let do 31. 8. 2021.  
 
Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2021) nebudou přijímány.  
 
spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu podle 
obecně závazné vyhlášky č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Plzeň. 

Možné způsoby podání žádosti do MŠ ve dnech 4.5. až 7. 5. 2021: 

do datové schránky školy r39maaj – k žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte 

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kopii rodného listu dítěte 

poštou (s termínem podání do 4.5.2020 k žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte 

osobní podání (za zvýšených hygienických opatření) dne 4.5. a 5.5.2021 (dle předchozí telefonické domluvy – č.tel. 605 
180 757 (s sebou OP, rodný list dítěte) nebo objednáním do rezervačního systému aplikace: https://mszapis.plzen.eu 

V případě dotazů se obracejte na vedoucí učitelku MŠ Ivetu Holubovou č.tel. 605 180 757 
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