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 PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Rodiče jsou seznámeni s „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, podle 

kterých ředitelka školy postupuje při přijímání dětí do MŠ ve správním řízení. Nejpozději do 

30 dnů od zápisu pak bude vyvěšen seznam přijatých dětí u vchodu do MŠ a na webových 

stránkách MŠ (pod předem přidělenými čísly). Rozhodnutí o přijetí dítěte bude založeno ve 

spisu dítěte a zákonným zástupcům bude vydán stejnopis jen na základě jejich žádosti (není 

však potřeba). Rozhodnutí o nepřijetí bude vždy oznámeno písemnou formou. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Ředitelka MŠ Újezdeček, Rohová 191 stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování na základě stanovení § 34 zákona 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 MŠ v případech, kdy počet žádostí o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného 

počtu dětí v MŠ. Ředitelka rozhoduje taktéž o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ 

v délce 3 měsíců. 

 Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let, nebo kterým je stanoven odklad školní 

docházky a mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu MŠ Újezdeček. 

(povinné předškolní vzdělávání). 
 Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let, nebo kterým je stanoven odklad školní 

docházky a nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu MŠ Újezdeček 

(povinné předškolní vzdělávání). 
 Zdravotní způsobilost včetně absolvování všech stanovených očkování dle  

§ 50 zákona 258/ 2000 Sb. (čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu). 

 Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 nebo 3 let let a mají místo trvalého pobytu 

ve školském obvodu MŠ Újezdeček (řazeno sestupně, upřednostnění staršího 

dítěte před mladším). 
 Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu MŠ Újezdeček 

a které k 31. 8. 2019 nedovrší 5 let, budou přijímány dle věku v sestupném 

pořadí a pouze v případě volné kapacity MŠ. 
 Děti mladší 3 let nemají na přijetí do MŠ právní nárok. (§ 34 odst. 1 Školského 

zákona). 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani její pořadí. 

Předpokládaný počet volných míst pro přijetí dětí pro školní rok 2020/2021 je 5. 

V Újezdečku dne 8. 4. 2020  Vydala Bc. Radka Stehlíková, řed. MŠ 


