
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VEPŘOVÁ, Vepřová 46 
 příspěvková organizace 

IČO:  70990310                                                                                                                  tel. 566 666 528                               

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2022/2023 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace, Vepřová 46  (dále 

jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování na základě § 34 zákona č. 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 mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle 

věku (viz. níže), sestupně do naplnění kapacity. 

1. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu 

mateřské školy.  

 

2. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let věku s trvalým pobytem ve školském 

obvodu MŠ. 

 

3. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let věku s trvalým pobytem ve školském 

obvodu MŠ. 

 

4. Děti s povinností předškolního vzdělávání (k 31. 8. dosáhne 5 let) s trvalým pobytem 

mimo spádový obvod školy. 

 

5. Dále budou přijímány děti podle data narození do naplnění kapacity mateřské školy. 

Děti dvou leté mohou být zařazeni do přijímacího řízení, jestliže dovršily minimálně 2 

roky do 31. 8. 2022. Mají trvalý pobyt ve školském obvodu školy a jsou schopné plnit 

podmínky předškolního vzdělávání.  

 

6. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy – podle věku od nejstarších po 

nejmladší.  

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním 

nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro 

kontraindikaci.(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Netýká se dětí přijímaných k povinnému 

předškolnímu vzdělávání. 
  

                                                                                                            Mgr. Jaroslava Truksová 
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