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Přijímací řízení pro předškolní vzdělávání 

na školní rok 2023/2024 

 
Místo pro podávání žádostí: MŠ Čistá, Čistá 256 

Termín: 2 - 16. 5. 2023 korespondenční formou 

 

Termín: 10. 5. 2023 osobně v budově MŠ 

 

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte bude od 13. 3. 2023 možné vyzvednout v budově MŠ.  

Případně jej lze stáhnout na webových stránkách školy. 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres 

Svitavy stanovila následující kritéria, podle nichž bude při rozhodování na základě ustanovení 

§ 165 odst. 2 písm. 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 případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

I. 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné 

školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) – pravidelné očkování. 

 

II. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude přednostně vždy přijato dítě rok 

před nástupem povinné školní docházky a dále děti, které nejpozději před 1.9. 2023 dosáhnou 

čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

 III. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Kapacita MŠ je 40 

dětí. 



 Kritérium Body 

 

Trvalý pobyt dítěte* 

 

Pobyt v obci Čistá 

 

3 

 

Pobyt v jiné obci 

 

1 

 

Věk dítěte** 

 

 

Dosažení 2 let věku do 31. 8.  

 

1 

 

Dosažení 3 let věku do 31. 8. 

 

2 

 

Dosažení 4 let věku do 31. 8. 

 

3 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 

hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění 

k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského 

zákona.  

 

** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou 

režim v MŠ, předškolní vzdělávání a jsou samostatné: 

a) děti se samostatně oblékají a svlékají, 

b) děti se samostatně nají, 

c) děti jsou čistotné – nemají plenky, 

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků, 

e) děti reagují na pokyny dospělých. 

IV. 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku 

dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší. 

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce. 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou 

pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu. 

 

 

V. 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

a) zdravotní způsobilost dítěte (doloženo potvrzením lékaře v přihlášce) 

b) doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné 

předškolní vzdělávání 

c) při přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce 

dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte 

 



VI. 

Výsledky přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 

registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj na stránkách školy. 

 

 

V Čisté 20.2. 2023       Mgr. Miloslava Siglová 

                                                                                                                              ředitelka školy 
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