
Mateřská škola Česká, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
Česká 383, 664 31 p. Lelekovice 

IČO: 75021455 

 

www. msceska.cz,  e-mail.: msceska@msceska.cz,  datová schránka : df3ci8t, tel.: 603 937  011     
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 2028269369/0800 

 
 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2019 / 2020 

 

 Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti  o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy (včetně přílohy „Vyjádření lékaře – 
pediatra“) opatřené podpisy obou zákonných zástupců dítěte. Zákonný zástupce přinese s 
sebou rodný list dítěte a prokáže se platným občanským průkazem (cizí státní příslušníci 
doloží oprávněnost pobytu na území ČR). 

 V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdřív však pro děti od 2 let, dle možností a kapacity školy. Od 
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 Pro přijímání dvouletých dětí nejsou v naší MŠ vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečného provozu pro všechny děti. 

 Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)- 
povinnost očkování, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání 
povinné. 

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na 
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 
lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)  

 Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 20 odst. 2 
písm. c) školského zákona přijaty i děti cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, pokud 
mají právo pobytu na území České republiky na delší dobu než 90 dnů, popřípadě pokud 
jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, 
osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo 
osobami požívajícími dočasné ochrany. Ředitelce mateřské školy prokáží nejpozději při 
zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 
školského zákona). 

 Do mateřské školy může být přijato dítě i v průběhu školního roku, pokud to umožní 
kapacita mateřské školy. 
 

 Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanovuje na dobu maximálně 3 měsíců (§ 
54 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). 

 

 Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vydala zástupkyně ředitelky MŠ po dohodě se 
zřizovatelem MŠ, obcí Česká.  
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Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti od 1. 9. 2019 dle 
následujících kritérií v tomto pořadí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při rozhodování o přijetí dítěte do Mateřské školy Česká se bere v úvahu důležitost 
jednotlivých kritérií od č. 1.– 7. Každé kritérium má své bodové ohodnocení. Po jejichž 
sečtení, dostane dítě přidělený počet bodů, na jejichž základě bude zařazeno do tabulky 
přijatých, či nepřijatých dětí, pod registračním číslem. V případě shodného počtu bodů  se  
bude rozhodovat dle data narození dítěte. Při shodném datu narození dítěte rozhoduje 
pořadí jména dítěte v abecedě, přednost má A před Ž. 

 O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v 
Mateřské škole Česká, v nové budově v termínu 9. května 2019 od 12.30 do 15.00 hod. 
Termín zápisu je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy a veřejné 
vývěsce Obce Česká. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může 
pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje. 

 Limitem počtu vydaných kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, je počet 
volných míst v MŠ pro daný školní rok.  

 

Zpracovala: Lenka Kohoutková, zástupkyně ředitelky MŠ 

 

V České dne 8. 3. 2019 

 

 

 

Kritéria Body 
1. Trvalý pobyt dítěte v obci Česká 5 

2. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole 5 

3. 
Děti narozené od 1.9. 2012  do 31. 8. 2014 
(povinné předškolní vzdělávání) 10 

4. Děti narozené od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015 8 

5. Děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8.2016  7 

6. Děti narozené od 1.9.2016 do 31.12.2016 6 

7. Děti narozené od 1.1. 2017 0 


