
Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace 

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

 

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem zápis dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2019 – 2020, který bude probíhat ve dnech 13. 5.   –  14. 5. 2019.  

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy 

dovolí. 

 

Termín zápisu – příjem vyplněných žádostí:  

 

Pondělí  13. 5. 2019  8:00 hod. -  15:00 hod 

Úterý  14. 5. 2019 8:00 hod  -  15:00 hod 

    

Administrativní zabezpečení zápisu: 

 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však  

děti od 2 let,  na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. 

 Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti 

v posledním roce před zahájením povinné docházky do základní školy a při 

trvalém pobytu v příslušném školském obvodu u dítěte, které dosáhlo věku 

minimálně 3 roky k 31.8.2019. 

 Školské obvody pro Mateřskou školu, Kroměříž, Spáčilova 3239: 

Spáčilova, Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, 

Tylova, Moravcova, Dobrovského, Blahoslavova, Tovačovského, Rostislavova, 

Kostnická, Za Oskolí, Obvodová, Erbenovo nábřeží, Oskol, Nerudova, Bílanská, 

Hulínská, Chropyňská, Hlávkova, Čelakovského, Na Sádkách, Partyzánská, 

Raisova, Bílany 

 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 - § 34 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Přijetí dítěte do mateřské školy probíhá ve správním řízení. 

 Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání vydává a řádně vyplněné 

přijímá ředitelka školy, zástupkyně MŠ. 

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 

zveřejněním seznamu žadatele pod přiděleným registračním číslem a výsledkem 

řízení u každého žadatele. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a to 

alespoň na dobu 15 dnů.  

 Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: průkaz 

totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), 

oprávnění pobývat na území ČR  § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění) 

apod. 

 S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu s obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

č. 2016/679 (GDPR). 

 Rozhodnutí o přijetí do MŠ se oznamuje: 



- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole – 

vývěska před budovou a nástěnka v budově MŠ 

- na webových stránkách MŠ: www.ms-spacilova.cz 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

 Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ poštou do vlastních 

rukou do 30 dnů od doby odevzdání žádosti k předškolnímu vzdělávání. 

 Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí v písemné podobě vydáno na 

schůzce rodičů nově přijatých dětí. 

 Proti rozhodnutí ředitelky školy mohou rodiče podat odvolání v odvolací lhůtě. 

 

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka  školy 

tato kriteria: 

 

 

KRITERIA POČET 

BODŮ 

1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ a věk 5 - 3 roky 

dosažené k 31. 8. 2019 
5 

 5 let dosažených k 31. 8. 2019 5 

2. Věk dítěte 

4 roky dosažené k 31. 8. 2019 3 

2 

1 

3 roky dosažené k 31. 8. 2019 

2,5 roku  dosaženého k 31. 8. 2019 

 

3. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i 

v následujícím školním roce 2019/2020 

 

1 

 

 

 
Postup:    

- Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 

- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným 

počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po 

nejmladší). 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 29. března 2019     Suchnová Miluše 

         ředitelka mateřské školy 

http://www.ms-spacilova.cz/
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