
Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace 
 

1.a) Počet volných míst pro přijetí pro školní rok 2022/2023 je maximálně 10. Počet 

přijatých dětí se může snížit, pokud budou přijaty i děti dvouleté nebo děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

b) Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí žádosti o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se 

nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci). Toto ustanovení neplatí pro děti, které 

plní povinné předškolní vzdělávání. 

c) U zápisu předložíte i rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Cizinci předloží rodný list 

dítěte, doklad o totožnosti  dítěte a zákonného zástupce a doklad o místě pobytu. 

2. Kritéria pro přijímání dětí  
a) V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne počet, který lze přijmout, bude ředitelka 

školy rozhodovat na základě těchto kritérií pro přijímání dětí: 

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního 

roku (do 31. 8.) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou 

umístěné v tomto obvodu v dětském domově. Tyto děti bodovány nejsou, budou 

přijaty všechny. 

2. Děti podle věku - všechny ostatní děti, které mají místo trvalého pobytu v Krásné 

v případě cizinců. Děti  budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu 

volné kapacity školy, starší dítě má přednost. 

Způsob bodování – počet bodů je dán počtem dětí přihlášených k zápisu v MŠ a 

seřazených sestupně od nejstaršího po nejmladší (nejstarší má nejvyšší počet bodů). 

3. Sourozenec ve škole – dítě, které má sourozence, který je od 1. 9. 2022 stále  

dítětem Mateřské školy Krásná příspěvková organizace - 10 bodů. 

b) Všechny žádosti musí být řádně vyplněné. 

c) Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte 

ve správním řízení.  

d) Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3) 

Tato kritéria jsou platná i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro 

cizince, kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní 

postavení cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

3. Přijímání žádostí 
a) přijímání žádostí o přijetí:  

⚫  Osobně 2. 5. 2022 od 15,00 do 16,30 hodin v ředitelně školy. 

⚫   Dne 3. 5. 2022  do 12. 00  je možné ještě doplnit nedodané údaje 

4. Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů, pro účely správního řízení. Beru na 

vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. 

 

 

 

5. PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY ÚDAJE UVEDENÉ V ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ. 

 

 

 

V Krásné dne______________                    Podpis zákonného zástupce________________ 


