
Informace 

ke způsobu podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 
městem Beroun  

platí pro školní rok 2022/2023 a následující 

Zákonný zástupce dítěte 

1) Krok: vyplní před-zápisový formulář na stránkách mateřské školy, kterou si zvolil jako 
mateřskou školu, do které podá přihlášku k předškolnímu vzdělávání. 
 

2) Krok: v přihlášce uvede druhou preferovanou školku, pro případ, že první zvolená bude 
kapacitně naplněna. 

UPOZORNĚNÍ: Může se stát, že budou kapacitně naplněny obě zvolené školky, v tom 
případě, je pak zákonnému zástupci dítěte, ředitelkou/em mateřské školy, kam byla přihláška 
podána, nabídnuto volné místo v jiné mateřské škole zřizované městem Beroun. 

3) Krok: vytiskne a podepíše přihlášku a doručí ji osobně nebo zašle poštou na adresu MŠ, popř. 
opatří el. podpisem a zašle datovou schránkou, včetně všech povinných příloh dle podmínek 
vypsaných u zápisu do mateřské školy. 
 

4) Krok - zajistí MŠ: zveřejnění Seznamu přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání/ 
vydání Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

VÝKLAD SPOLEČNÉHO SPÁDOVÉHO OBVODU 

Město Beroun vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových 
mateřských škol zřízených městem Beroun. Spádovým obvodem mateřských škol: 

- Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun 
- pracoviště Pod Homolkou 1601 
- pracoviště Vrchlického 63 

- Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154 
- pracoviště Vladislava Vančury 1154 
- pracoviště Husova 181 

- 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335  
- mateřská škola Pohádka 

- Mateřská škola Beroun, Tovární 44,  
- Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 

- pracoviště Drašarova 1447 
- pracoviště Bezručova 928 

se dle znění obecně závazné vyhlášky stanovuje celé území města Beroun.  

 

Důvodem stanovení jednoho spádového obvodu pro všechny městem zřízené mateřské školy byla snaha 
najít co nejoptimálnější řešení, které by zjednodušilo proces přijímání dětí do mateřských škol z různých 
lokalit města Beroun se zohledněním dokončování výstaveb v různých lokalitách města Beroun ve 
vztahu ke kapacitám jednotlivých mateřských škol. 

 


