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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2022 /2023
Ředitelka Mateřské školy Brněnec, Moravská Chrastová 44, okres Svitavy, příspěvkové
organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do předškolního zařízení
přijmout.
1. Přednostně bude v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a děti s OŠD ze
spádové i z nespádové oblasti . Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let, je předškolní
vzdělávání povinné. Pokud dítě do MŠ ještě nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
2. Dále budou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší - ze spádového obvodu.
a) Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.
b) Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.
c) Děti mladší 3 let a děti z nespádového obvodu mohou být přijaty dle volné kapacity MŠ,
opět od nejstaršího po nejmladší.
Při dostatečně volné kapacitě mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je
předpoklad, že zvládnou režim dne mateřské školy a jsou samostatné.
3. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které doporučilo školské poradenské zařízení,
odbor sociálně právní ochrany dětí a to dle podmínek MŠ a po dohodě se školským
poradenským zařízením.
Předškolní zařízení přijímá 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).
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným
registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na úřední desce mateřské školy, a to
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno písemně nebo osobně
předány.
Dne: 11.4. 2022

reditelka@msmorchrastova.cz
www.msmorchrastova.cz

………………………………………
Tereza Fialová, ředitelka MŠ
601 561 288

Mateřská škola Brněnec, Moravská Chrastová 44, okres Svitavy
se sídlem Brněnec - Moravská Chrastová 44, 569 04 Brněnec
IČO: 75016419
mail: info@msmorchrastova.cz, web: www.msmorchrastová.cz, 461 524 810

