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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 o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí v daném roce 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Směrnice je závazná pro 

všechny zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd, okres Olomouc, 

příspěvková organizace.  

 

I. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti pro 

děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy 

právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 

dále stanoveno jinak. 

 

II. 

 

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. 

 

III. 

 

Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě 

volné kapacity. 

 

IV. 

 

Po předem stanovenou dobu zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. Děti 

jsou v rámci jednotlivých kritérií přijaty dle data narození od nejstaršího. V případě 

nedostatečné kapacity mateřské školy - pokud děti dosáhnou stejného pořadí (např. kvůli 

stejnému datu narození) bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem.  



Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitel 

postupně podle následujících kritérií: 

 

1. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 8. stávajícího školního roku dovrší věku 5 let. 

 

2. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 8. stávajícího školního roku dovrší věku 4 let. 

 

3. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 8. stávajícího školního roku dovrší věku 3 let a jehož sourozenec se již 

vzdělává nebo se od 1. 9. nadcházejícího školního roku bude vzdělávat v ZŠ a MŠ Velký 

Újezd. 

 

4. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 8. stávajícího školního roku dovrší věku 3 let. 

 

5. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 12. nadcházejícího školního roku dovrší věku 3 let a jehož sourozenec se již 

vzdělává nebo se od 1. 9. nadcházejícího školního roku bude vzdělávat v ZŠ a MŠ Velký 

Újezd. 

 

6. Dítě s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (MŠ Velký Újezd), 

které k 31. 12. nadcházejícího školního roku dovrší věku 3 let. 

 

7. Zákonný zástupce dítěte má dlouhodobě bydliště v katastru obce Velký Újezd nebo 

spádové oblasti. Bydliště prokazuje zákonný zástupce dítěte listem vlastníka, případně 

nájemní či podnájemní smlouvou, apod.  

 

8. Dítě mladší než udává bod 6 a dítě z jiného než školského obvodu mateřské školy ZŠ a 

MŠ Velký Újezd. 

 

V. 

 

Registrační číslo bude zasláno na e-mail žadatele určeného v žádosti o přijetí pro komunikaci 

s MŠ ohledně zápisu do MŠ, případně předáno osobně, pokud e-mail nevlastní. Přehled 

registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn na místech obvyklých: 

 www.skolavelkyujezd.cz/ms/ 

 vstupní dveře do hlavní budovy MŠ 

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude Rozhodnutí o nepřijetí předáno v písemné podobě 

osobně či doručeno zásilkou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.  

 

 

 

 

Ve Velkém Újezdě dne 29. 3. 2023   …………………………………………… 

        Mgr. Petr Konečný 

             ředitel školy 

 

 

http://www.skolavelkyujezd.cz/ms/

