
Škola: Mate ská škola Vod any, Smetanova 204, 389 01 Vod any 

Název: Sm rnice pro p ijímání d tí do MŠ 

. j. D1/2021 innost od: 1. 5. 2021 
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lánek 1. 
 

edm t 
   

    
editelka Mate ské školy Vod any, Smetanova 204 stanovila následující kritéria, podle nichž 

bude postupovat p i rozhodování na základ  ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona . 
561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání 
(školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , o p ijetí dít te k edškolnímu vzd lávání 
v mate ské škole v p ípad , kdy po et žádostí o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání v daném 
roce p ekro í stanovenou kapacitu maximálního po tu d tí pro mate skou školu. 
 

 
 

lánek 2. 
 

edškolní vzd lávání organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro d ti  ve v ku 
zpravidla od 3 let až do šesti let, nejd íve však pro d ti od 2 let. Od po átku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dít  dosáhne pátého roku v ku, do zahájení povinné školní 
docházky dít te, je p edškolní vzd lávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  
 

 Podávání p ihlášek do mate ských škol pro školní rok 2021/2022  se uskute ní v termínu 
od 3. do 7. kv tna 2021.  

 Dnem podání p ihlášky je zahájeno správní ízení a správním orgánem byla stanovena 
lh ta 14 dn  k dodání dalších pot ebných doklad  d ležitých k p edm tnému ízení. 
 

 ízení se opírá o zákon . 561/2004 Sb., (školský zákon), zákon . 500/2004 Sb., o 
správním ízení, vyhlášku . 14/2005 Sb., ve zn ní vyhlášky . 43/2006 Sb., o 

edškolním vzd láváním, vše v platném zn ní. 
 

 Zákonní zástupci jsou povinni do doložených dokument  uvést pravdivé údaje, které mají 
vliv na toto správní ízení. 

 
 Shromaž ování údaj  o dít ti je v souladu s § 28 odst. 2, písm. a), g), i) zákona . 

561/2004 Sb. Osobní údaje jsou d rné podle zákona . 256/ 1992 Sb., o ochran  
osobních údaj  v informa ních systémech, zákona . 106/1999 Sb. o osobním p ístupu 
k informacím a zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních a o zm  n kterých zákon . 



lánek 3. 
 

Kritéria pro p ijetí d tí do mate ské školy pro šk. rok 2021 - 2022 
 

 Bez ohledu na bodové hodnocení bude p ednostn  v souladu s ustanovením § 34a odst. 1 
školského zákona p ijato dít , které se musí povinn  vzd lávat (k 31. 8. 2021 mu bude 5 
let) 
 

 Dít  se hlásí k celodenní docházce                                                             100     bod  
 

 ti, které p ed za átkem školního roku dosáhnou nejmén   
etího roku v ku (k 31. 8. 2021)                                                                100     bod  

 
 ti, mladší t í let v ku – budou se azeny podle v ku od  

nejstaršího po nejmladší, (starší dít  má p ednost)                                     99 – 0 bod  
 

v p ípad  stejného po tu bod  (v ku) na posledním volném míst  rozhoduje los 
 

Do vybrané mate ské školy budou p ednostn  p ijímány d ti, jejichž sourozenci již zvolenou 
mate skou školu navšt vují. 
 
O kone ném p ijetí a za azení rozhoduje editelka Mate ské školy Vod any, na základ  
organiza ních a prostorových možností konkrétní mate ské školy. 
                                                                   
Tato kritéria se týkají též d tí ob an  Evropské unie i ob an  t etích zemí, kte í mají 
hlášeno místo pobytu na území obce, nebo území smluvní obce. Ob ané t etích zemí jsou 
povinni doložit oprávn ní k pobytu na území eské republiky ve smyslu ustanovení § 20 
odst. 2 písm. d) školského zákona, 

 
Zdravotní d vody a sociální d vody – nap .  zákonného zástupce s postižením, sociální 

vody – rodinná pé e vykazující známky socio-kulturn  znevýhodn ného prost edí.
editelka m že p ihlédnout p i p ijímání d tí k p edškolnímu vzd lávání k zvýšené sociální 

pot ebnosti dít te vzniklé v sledku nep íznivé sociální situace (m že se jednat nap . o dít  
samoživitele/samoživitelky; osi elé dít ; dít , kterému v sledku nep íznivé sociální situace 
hrozí sociální vylou ení apod.). S ohledem na zásadu sou innosti mezi správními orgány, 
editelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální pot ebností p íslušné 

správní orgány. 
 
Poznámka: Na žádost zákonného zástupce o umíst ní dít te, které není ze spádové oblasti a 
má sourozence již docházejícího do mate ské školy k datu podání žádosti, bude na toto dít  
pohlíženo vždy jako na dít  ze spádové oblasti. 
 
 



Vyhodnocení po adí uchaze  bude probíhat následujícím zp sobem: 

1. Fáze – dle výše uvedených kritérií budou ednostn  p ijímány v prvním kole všechny 
ti, které mají místo trvalého pobytu ve Vod anech a místních ástech ( tice, 

Rad ice, avyn , Hvož any, Újezd, Vod anské Svobodné Hory, Pražák).                                

2. Fáze – dle výše uvedených kritérií budou ve druhém kole p ijímány d ti s trvalým 
pobytem v ostatních obcích, ale d ti budou se azeny podle v ku a budou obodovány 
stejným zp sobem jako d ti mladší t í let s trvalým pobytem ve Vod anech a místních 
ástech (tj. 1. dít  - 199 bod , 2. - 198…) 

Maximum získaných bod  je 200, minimum 0 – po adí uchaze  bude se azeno sestupn  od 
nejvyššího po tu bod  po nejnižší.   

Pro školní rok 2021/2022 bude  - 10 volných míst v mate ské škole ve Výstavní ulici 

                                                      - 46 volných míst v mate ské škole v ulici Smetanova 

 

Výsledky p íjímacího ízení budou zve ejn ny nejdéle do 21. 5. 2021 

- ijaté d ti  - budou zve ejn ny prost ednictvím kódu na webových stránkách
mate ské školy, p ípadn  na nást nkách v MŠ (kód vám bude zaslán sms zprávou na 
tel. íslo, které uvedete v eviden ním list ) 

- Nep ijaté d ti – jejich zákonní zástupci obdrží poštou rozhodnutí o nep ijetí (jejich 
kód nebude na seznamu p ijatých d tí) 

 

                                                      lánek 4. 

                                                         Záv r 

Vzhledem k sou asné situaci a omezení Vám nem žeme sd lit p esný datum informa ní 
sch zky se zákonnými zástupci nov  p ijatých d tí a termínu podepsání rozhodnutí o p ijetí. 
Sledujte prosím internetové stránky naší mate ské školy – aktuality.  

 

lánek 5. 

Zrušovací ustanovení 

Tímto se ruší sm rnice editele školy, která stanovuje kritéria pro p ijímání d tí k 
edškolnímu vzd lávání v mate ské škole ze dne 1. 5. 2020 a je nahrazena touto sm rnicí. 

 



lánek 6. 

Záv re né ustanovení 

Tato sm rnice nabývá ú innosti dne 1. 5. 2021 

  

 
Ve Vod anech 10. 3. 2021                                                              Mgr. Ivana Kašová v. r. 
                                                                                                       editelka mate ské školy 

 


