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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2016/2017 
 

Ředitel ZŠ a MŠ Telnice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace stanovil následující 

kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 

písm. b a §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte  

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Telnice v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 překročí počet volných míst  

a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole. 

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte  

k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy dítěte v mateřské škole (včetně přílohy 

„Vyjádření lékaře - pediatra“). 

 

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí: 

 

1) děti k pravidelné celodenní docházce v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), které jsou dle potvrzení pediatra 

řádně očkované a mohou docházet do MŠ (v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona), 

 

2) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2016, které k 31. 8. 2016 dovrší tří let 

věku, mají ke dni zápisu trvalý pobyt v Telnici, dle potvrzení pediatra jsou řádně 

očkované a mohou docházet do MŠ, 

 

3) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2016, které dovrší tří let věku  

od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, mají ke dni zápisu trvalý pobyt v Telnici, dle potvrzení 

pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 

 

4) děti k pravidelné celodenní docházce, které dovrší tří let věku od 1. 1. 2017  

do 30. 6. 2017, mají ke dni zápisu trvalý pobyt v Telnici, dle potvrzení pediatra jsou 

řádně očkované a mohou docházet do MŠ a nastoupí během školního roku při 

dovršení tří let věku, 

 

5) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2016, které dovrší tří let věku  

k 31. 8. 2016, ke dni zápisu nemají trvalý pobyt v Telnici a rodiče žádají přijetí na 

jeden školní rok, jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 

 

6) děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 – 5 a jsou dle potvrzení pediatra řádně 

očkované a mohou docházet do MŠ. 

 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození.  

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje  

od kritéria č. 1 po kritérium č. 6 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte  

po nejmladší dítě. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet 

volných míst v MŠ pro daný školní rok.  

 

V Telnici 4. března 2016      

 

 

Mgr. Petr Gabrhel 

     ředitel školy 
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