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Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Základní školy a Mateřské školy
Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace.
Informace podána zákonným zástupcům dětí.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková
organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení §165 odst. 2 písmene b) 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 případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí v daném roce
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní
občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského
zákona vždy přednostně přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně
třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu
v příslušném školním obvodu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku s účinností od 1. 9. 2018
Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě
volné kapacity.
V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, v žádném případě nebude
vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vychází ředitel
z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým
bodovým hodnocením.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková
organizace oznamuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte

Věk dítěte

Individuální situace

Trvalý pobyt v obci
Velký Újezd
Trvalý pobyt v jiné
obci
Dosažení věku dítěte
2 roky a 6 měsíců od
1. září
Dosažení věku dítěte
3 let od 1. září
Dosažení věku dítěte
4 let od 1. září
Dosažení věku dítěte
5 let od 1. září
Starší sourozenec se
již vzdělává
v Mateřské škole
Velký Újezd

Bodové hodnocení
5
1
2

8
9
10
1

Doplňující kritéria:
V případě shodných výsledků kritérií (shodnosti bodového hodnocení) dostává předost starší
dítě před mladším dítětem dle data narození.

Ve Velkém Újezdě dne 28. 3. 2018

Vyvěšeno dne 9. 4. 2018

