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č. j.: 54/ZŠ/2023 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat 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.  

 

Dle § 34 odst. 1 školského zákona od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 

1. Dle § 34 odst. 1 školského zákona přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které 

nejpozději před 1.9.2023 dosáhnou pěti let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu 

mateřské školy. 

2. Dle § 34 odst. 3 školského zákona přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které 

nejpozději před 1.9.2023 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu 

mateřské školy. 

3. Dle § 34 odst. 5 školského zákona je potřeba při přijímání dětí dodržet podmínky stanovené § 50 

zákona č. 258/2000 Sb. (lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci). Toto ustanovení neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání. 

 

Kritérium Body 

Trvalý pobyt dítěte  Děti s místem trvalého pobytu na území obce Zabrušany (školský 

spádový obvod školy) 

5 

Věk dítěte  

(v případě rovnosti bodů 

– datum narození) 

2 roky 

 

0 

3 - 5 let 

 

3 

Individuální situace 

dítěte 

Základní školu a Mateřskou školu Zabrušany navštěvuje sourozenec 

dítěte 

3 

 

Doplňující kritéria: 

1. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

    Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu, ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. 

2. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka školy individuálně. 

Školský spádový obvod školy je stanoven Obcí Zabrušany, usnesením Rady obce Zabrušany č. 2/1/17 

z 11.1.2017 – území celé obce Zabrušany.           

Schváleno radou Obce Zabrušany dne 13.3.2023 usnesením č. 11/4/23.          

 

 

 

 

V Zabrušanech 14.3.2023                                                                        …………………………………... 

                                                                                                                  Mgr. Dana Plachá, ředitelka školy 
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