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Informace a kritéria pro přijímání do MŠ Jindřichov 
na školní rok 2021- 2022 

 

Základní informace pro rodiče 
 
 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  

 Pro školní rok 2021/2022 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly pěti let.  
      Povinnost se také vztahuje pro děti cizinců s pobytem na území ČR déle než 90 dnů (§ 34 školského     
      zákona). 

 Zákonný zástupce má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více MŠ. 

 Školským obvodem, tzv. spádovou oblastí pro MŠ školu je celé území, které spadá pod OÚ Jindřichov.  

 Při přijímání do MŠ mají přednost dětí ze spádové oblasti OÚ Jindřichov. 

 Vedoucí učitelka MŠ je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a se statutárním zástupcem 
právního subjektu ZŠ, dle stanovených kritérií a kapacitních možností, rozhodnout o přijetí či nepřijetí 
dítěte do MŠ. 

 Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a 
mělo doklad, že je imunní proti nákaze nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 
(§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které 
se hlásí k povinné předškolní docházce. 

 
Pokyny pro rodiče 
 
 Registrace k zápisu proběhne 20. 4. 2021 a 21. 4. 2021  od 10:00 hod. - 15:00 hod. Zákonný zástupce 

dítěte si vyzvedne přihlašovací formulář v prostorách mateřské školy. Domluví si s vedoucí učitelkou 
čas, kdy se dostaví k zápisu do mateřské školy.  

 Zápis do mateřské školy proběhne dne 4. 5. 2021 v prostorách mateřské školy. 

 Zákonní zástupci se dostaví v předem určený čas.  

 Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. 

 Zákonný zástupce s sebou vezme: 
o platný občanský průkaz   
o rodný list dítěte 
o kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 
o u cizinců - pas dítěte nebo povolení k pobytu v ČR 

 Zákonný zástupce obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým bude evidováno jeho dítě. 

 Podáním přihlášky je zahájeno správní řízení. 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude podle registračních čísel žadatelů 
zveřejněno při vstupu do mateřské školy a na webu školy do 30. 05. 2021. Seznam bude zveřejněn po 
dobu 15 dnů.  

 V době, kdy bude seznam dětí vyvěšen, obdrží zákonní zástupci nepřijatých dětí rozhodnutí o nepřijetí 
(osobně či poštou).  

 V případě, že se zákonný zástupce nemůže dostavit k registraci nebo k zápisu v řádném termínu, 
telefonicky informuje vedoucí učitelku (tel č. 583 231 390, 734 211 521). Bude mu navržen náhrad-ní 
termín.  
  

 

http://www.skolajindrichov.cz/


Přijímání dětí dle kritérií  
 

 Při přijímání dětí se vychází z kritérií stanovených MŠ. 

 Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena, podle důležitosti, určitým počtem bodů.  

 Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. Při shodném počtu bodů se 
rozhoduje individuálně, a to podle data narození dítěte (starší má přednost), typu docházky atd. 

 V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) je v ojedinělých individuálních případech 
zohledněna výdělečná činnost zákonných zástupců dítěte (k výdělečné činnosti se však nepřihlíží, pokud 
je zákonný zástupce dítěte na mateřské či rodičovské dovolené s dalším dítětem). 

 Dítě, které plní povinnou předškolní docházku je přijaté přednostně (k 31. 8. 2021 dovršilo pěti  
      a více roků). 
 

Poř. 
 č. 

Hlavní kritéria Bodové ohodnocení 

 
1. 

 
Trvalý pobyt dítěte 
(včetně dětí z EU a tře -
tích zemí s oprávněním 
k pobytu ***) 

 
ve spádové oblasti OÚ Jindřichov 

        
                 15 

 
 
mimo spádovou oblast OÚ Jindřichov 

  
                    
                   5 

 
 
2. 

 
 
Věk  dítěte *) 

 
dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 4 roky 

                  
                 14 

 
dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 3 roky 

                  
                 13 

 
dítě, které k 31. 12. 2021 nedovršilo 3 roky 

                 
                   5 

 
dítě, které k 31. 12. 2021 dovršilo 3 roky 

                 
                 10 

 
 
3. 

 
 
Individuální situace 
dítěte **) 

 
dítě se specifickými vzdělávacími potře-
bami 

 
                
                 10 

 
sociální potřebnost dítěte 

                  
                 10 

 
MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec 

                    
                   2 

 
*)     K předškolnímu vzdělávání je možné přijmout i dítě mladší 3 let, pokud se u něho předpokládá, že 
zvládne režim 
        v MŠ a je samostatné (zvládá základní pravidla kulturně hygienických návyků, je čistotné - nemá pleny, 
s pomocí  
        se nají, obleče a vysvleče). 
**)  Vedoucí učitelka MŠ může přihlédnout při přijímání dětí ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé 
v důsled - 
        ku nepříznivé sociální situace (např. dítě samoživitelky/le, osiřelé dítě atd.).  
        Přijetí dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami se posuzuje na základě vyjádření školského 
poradenského  
        zařízení a ošetřujícího lékaře. 
***) Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR (§ 20 odst. 2 písm. d) 
školského  
       zákona). 
Stanovená kritéria nabývají účinnost ode dne 7. 4. 2021. 
 

V Jindřichově dne 6. 4. 2021                                                                      Nováková M., vedoucí učitelka  MŠ           


