
 

INFORMACE K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 
4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ – 720 38 519 

 
1. Na výzvu je zákonný zástupce 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., školský zákon, v platném znění) apod. 

2. Přijímání vyplněných žádostí v dané mateřské škole: 4.5.2020 – 15.5.2020  
3. Postup mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

 
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka tato kritéria: 

 

Kritéria 
Počet 
bodů 

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.08.2020 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), pro tyto děti je předškolní 
vzdělávání povinné. Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat 
na území ČR déle než 90 dnů. 

7 

2. Bydliště dítěte v Želechovicích nad Dřevnicí. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají 
na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, 
kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více 
jak 90 dní. 

7 

3. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím 
školním roce 2020/2021. 

5 

4. Věk dítěte 

4 roky dosažené 
k 31.8.2020 

4 

3 roky dosažené 
k 31.8.2020 

3 

2 roky dosažené 
k 31.8.2020 

2 

5. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ,  
u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.08.2020. 

4 

 
 
 
Postup: 

 Každému dítěti budou přiděleny body za splněná kritéria. 

 Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí dětí. Děti se shodným počtem 
přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího. 

 
 
 


