
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace
se sídlem Mírová 56

21.  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
č.j. ZŠŘepiště/213/2021
Vypracovala: Mgr. Martina Bastová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Martina Bastová, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2021
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

1. Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské
školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka školy.

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.( § 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným
registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

a) Povinné předškolní vzdělávání
Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné. U těchto dětí se
další kritéria nezjišťují.

b) Trvalý pobyt dítěte (ke dni podání žádosti)

• místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizinců místo pobytu) nebo umístění dítěte v
dětském domově ve spádovém obvodu MŠ (KÚ obce Řepiště) : 1000 bodů

• místo trvalého pobytu dítěte na území Vratimov – Zadky (ulice Na Zadkách,
Okrajová, Horní, U Nového lesa, Adámkova): 700 bodů

• místo trvalého pobytu dítěte mimo spádový obvod MŠ a Vratimovské Zadky: 0 bodů

(Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru
obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v
základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí
zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno
místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen



číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.)

c) Dosažený věk dítěte:
• 5 let k 1.9. daného roku: 300 bodů
• 4 roky k 1.9 daného roku: 200 bodů
• 3 roky k 1.9. daného roku: 100 bodů
• 3 roky k 1.10. daného roku:                0 bodů
• 3 roky k 1.11. daného roku:           -100 bodů
• 3 roky k 1.12. daného roku:           -200 bodů
• 3 roky k 1.1. daného šk.roku:        -300 bodů
• 3 roky k 1.2. daného šk.roku:        -400 bodů
• 3 roky k 1.3. daného šk.roku:        -500 bodů
• 3 roky k 1.4. daného šk.roku:        -600 bodů
• 3 roky k 1.5. daného šk.roku:        -700 bodů
• 3 roky k 1.6. daného šk.roku:        -800 bodů
• 3 roky k 1.7. daného šk.roku:        -900 bodů
• jednoletí: nepřijímáni

d) Docházka
• s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
• s jinou délkou pobytu: 0 bodů

e) Sourozenec
• již navštěvuje ZŠ nebo MŠ Řepiště: 10 bodů
• nenavštěvuje ZŠ nebo MŠ Řepiště: 0 bodů

f) Rodič (zákonný zástupce) dítěte je zaměstnanec naší organizace: 1000 bodů.

Přijímány jsou děti dle pořadí bodů až do naplnění volné kapacity MŠ. V případě, že
nebude dostatečná kapacita pro přijetí dětí se shodným počtem bodů, upřednostní se dítě
starší. Jestliže by i takto došlo ke shodě, pořadí těchto dětí se určí losováním. Losování
proběhne za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu
Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu
(v průběhu školního roku) do naplnění kapacity mateřské školy.

3. Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Řepiště

Termín zápisu je stanoven po dohodě se zřizovatelem (v době mezi 2. -  16. květnem)
Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, zpravodaje obce Řepiště, informačními plakáty
vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami  (www.zsrepiste.cz)
V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.



Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dostupná v budovách školy, na
- (www.zsrepiste.cz),
- občanský průkaz,
- rodný list dítěte, (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, pěstounství...),
- očkovací průkaz dítěte, popř. potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
- evidenční list https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni
- očkovací průkaz nedokládají děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání,
- v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření školského poradenského

zařízení, popřípadě také zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,
- v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí o odkladu povinné

školní docházky a zprávu školského poradenského zařízení.

Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápisu přiděleno
registrační číslo a zahájeno správní řízení.
Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona
a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Řepiště”
Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
dítěte do MŠ.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na
vstupních dveřích budovy MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí je současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

V Řepištích 25.8.2021

Mgr. Martina Bastová

http://www.zsrepiste.cz
https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni

