
Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
Petrovice 64, 563 01 Lanškroun

ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PETROVICE,
OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
SE USKUTEČNÍ 

09. 05. 2023
8:30 – 11:00
14:15 - 15:30

Rozhodování  o  přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  do  mateřských  škol,  které  byly
zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 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.

K zápisu  můžete  přijít  i  s dětmi.  Pořadí  přihlášky  nerozhoduje.  Přihlášku  si  je  možné
vyzvednout v mateřské škole (Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí) nebo stáhnout
ze  stránek  školy:  www.ms-petrovice.cz.  Kritéria  pro  přijetí  si  pročtěte:  https://www.ms-
petrovice.cz/prijeti-do-ms, dvouleté děti nemají  pro přijetí do MŠ právní nárok.

S sebou  přineste:  občanský  průkaz  zákonného  zástupce,  rodný  list  dítěte,  v  případě  dětí
cizinců všechny doklady, případně vyjádření školského poradenského zařízení. 
Kontaktujte ředitelku MŠ Evu Řehákovou: 730516850 nebo ms@ms-petrovice.cz. 

Petrovice 20. 02. 2023          
 
Mgr. Eva Řeháková
ředitelka mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
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Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
Petrovice 64, 563 01 Lanškroun

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání.
 
O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy.

Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka
školy při posuzování žádostí o přijetí dítěte podle následujících kritérií:
 
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka
mateřské školy kritéria pro přijetí  dětí  k předškolnímu vzdělávání.  Dle těchto kritérií  bude
postupovat  ředitelka  mateřské  školy  v případech,  kdy  počet  žádostí  o  přijetí  dítěte
k předškolnímu  vzdělávání,  podaných  zákonnými  zástupci,  překročí  stanovenou  kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí
přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky
do mateřské školy.

Kritérium body
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti
(spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Petrovice 50
Trvalý pobyt mimo obec   1

Věk Dosažení  5  let  věku  do  31.08.2023  (pro
případ odkladu školní docházky)

30

Dosažení 4 let věku do 31.08.2023 20
Dosažení 3 let věku do 31.12.2023 5

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti
 
Upozornění:
1. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4
školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě
s odkladem školní docházky.
2.  Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je
dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se
posuzují k okamžiku podání žádosti.
3. V případě rovnosti  výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií  bude pro přijetí  dítěte
k předškolnímu  vzdělávání  je  rozhodující  datum narození  dítěte  (starší  má  přednost  před
mladším).
4.  Předškolní  zařízení  je  oprávněno  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad,  že je  proti  nákaze imunní  nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  v platném  znění).  Povinnost  očkování  se
nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!!!
5. Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ nebo
stáhnout z internetových stránek MŠ.
6. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.



Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
Petrovice 64, 563 01 Lanškroun

Rozhodnutí,  kterým  se  vyhovuje  žádosti  o  přijetí  dítěte  k  předškolnímu
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným
registračním číslem,  na veřejně  přístupném místě,  t.j.  na  nástěnkách  jednotlivých  míst
výkonu  činnosti  mateřské  školy,  a  to  po dobu  15  dnů. Součástí  rozhodnutí  je  datum
zveřejnění.

Rozhodnutí  o  nepřijetí dítěte  k předškolnímu  vzdělávání bude zákonným  zástupcům
dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.
 

Platí od 01.01.2023 

Mgr. Eva Řeháková
ředitelka mateřské školy


