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Závaznost:  Kritéria  jsou závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání  

    

  
 

 

 

 

 



Ředitelka Základní školy a mateřské školy Těšany, okres  Brno-venkov, příspěvková organizace  stanovila  

následující  kritéria, podle kterých bude postupovat  při  rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 

písm.b a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání ( školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

Těšany v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst a 

kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole.  

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání (včetně přílohy potvrzení lékaře – pediatra v souladu s ust. § 50 zák.č. 285/200 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, o tom, že se dítě o podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze 

imunní ,nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (dále jen „potvrzení pediatra“)). Povinností 

doložit potvrzení pediatra není dotčena výjimka uvedena v § 50 uvedeného zákona.  

  

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:  

 

 A/ povinná předškolní docházka 

1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, které má 

potvrzení pediatra a má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu MŠ   

2) Dosažení věku dítěte 5 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, které má 

trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu MŠ a má potvrzení pediatra  

 

 

  B/ Děti, které mají nárok  dle § 165 odst.2 písm.b a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). 

Po naplnění míst dětmi dle výše uvedených podmínek následují pro zbývající uchazeče s celodenní docházkou 

tato kritéria. 

  

1) Děti, které, dosáhnout  k 31.8. nejméně 3 let věku, mají potvrzení pediatra  a  mají trvalý pobyt ve  

školském spádovém obvodu MŠ. 

Vysvětlivky: v případě, že kapacita nebude  dostačující, tak rozhoduje 

- věk dítěte, který je počítán  ke   dni  31.8. daného roku a je počítán na dvě desetinná místa 

- v případě stejného počtu  bodů ( stejné datum narození) rozhoduje 

 -a) sourozenec 

 -b) los 

 

 C/ Děti - zbývající uchazeči, kteří mají potvrzení  pediatra ( výše zmíněné) a mají trvalý pobyt ve školském 

spádovém obvodu MŠ. 

1) Tito uchazeči budou přijati v den dosažení věku 3 let. 

 Vysvětlivky : v případě, že kapacita nebude dostačující , tak rozhoduje 

 - věk dítěte, který je počítán  ke dni 31.8. daného roku a je počítán na dvě desetinná místa 

 - v případě stejného počtu  bodů ( stejné datum narození) rozhoduje 

       - a) sourozenec 

       - b) los 

 

   D/ Děti, které mají potvrzení pediatra a nemají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu 

 

 Těšany  dne  1.4.2023                                     Mgr. Lada Hrabcová  

                                                                                                                            ředitelka školy  

   


