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Ředitelka  mateřské  školy  jejíž  činnost  vykonává  Základní  škola  a  Mateřská 
škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace stanoví 
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu  vzdělávání  v mateřské  škole  v případech,  kdy  počet  žádostí 
podaných  zákonnými  zástupci  dětí  o  přijetí  překročí  stanovenou  kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Zaměstnaná matka u ZŠ a MŠ  Moravské Knínice.
2) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.
3) Denní celodenní docházka dítěte do MŠ nejstaršího ze zapsaných dětí.
4) Denní celodenní docházka dítěte do MŠ.
5) V mateřské škole nebo v základní škole se již vzdělává starší sourozenec.
6) Docházka 5 dnů v měsíci nebo 4 hodiny denně – matka, otec na MD 

s trvalým pobytem v místě sídla mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude 
ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií ve výše 
uvedeném pořadí 1)- 6).

Přednostně jsou ze zákona – vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 
přijímány děti, které dovrší 6 let  v období od 1. září do 31. srpna následujícího 
roku s trvalým bydlištěm v obci.

V Moravských Knínicích dne 2.1. 2009

Mgr. Hana Burianová 

     ředitelka ZŠ a MŠ
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