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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

v Mateřské škole v Mouchnicích, příspěvková organizace, Mouchnice 7  

 

Číslo jednací S2/2022 
Vypracoval Martina Staňková, ředitelka školy 

Účinnost ode dne 1. 4. 2022 

 

  
1. Zákonní zástupci podávají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  
 

2. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok se podává v Mateřské 

škole v Mouchnicích dne 5.5.2022 od 14.00 do 16.00 hod. 

  
3. V žádosti jsou uvedeny všechny skutečnosti, které mají vliv na přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání – viz odstavec 7.  
 

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích po 
posouzení všech žádostí a na základě kritérií pro přijímání.  V případě rovnosti bodů má přednost 
starší dítě. 
 

5. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 

dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.  Spádové obce 
– Mouchnice, Nemotice.  

 
6. Pokud po přijetí výše uvedených dětí nebude kapacita naplněna, mohou být přijaty další 

přihlášené děti podle pořadí určeného ředitelkou školy na základě stanovených kritérií 
přijímacího řízení.  

 
7. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole  

    v Mouchnicích. 
p.č.  body 

1 Věk dítěte 2 roky k 01. 09. 2022 s trvalým pobytem ve školském obvodu  15 

2 Věk dítěte 4 roky k 01. 09. 2022 s trvalým pobytem mimo školský obvod  8 

3 Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dvou a více sourozenců  6 

4 Věk dítěte 3 roky k 01. 09. 2022 s trvalým pobytem mimo školský obvod  4 

5 Věk dítěte 2 roky k 01. 09. 2022 s trvalým pobytem mimo školský obvod  2 

   

 
Mateřská škola má povinnost přijmou k povinnému předškolnímu vzdělávání děti, které do 31. 8. 
2022 dosáhly 5 let. 
 
 



 
 

2 
 

8. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo  
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Výjimka platí pro poslední 
ročník mateřské školy, kdy je docházka do povinná (v tomto případě není nutnost doklad o 
povinném očkování doložit).  

 
9. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem 
na nástěnce v Mateřské škole a na webových stránkách školy v sekci dokumenty a to po dobu 15 
dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  

 

10. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce  

vyzvednout v mateřské škole po zveřejnění seznamu dětí nebo bude zákonným zástupcům dítěte 

doručeno doporučeným dopisem v příslušných termínech.  

 
 

 
 

 
       

 
Martina Staňková  

ředitelka mateřské školy 
 


