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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, 

stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými 

zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti a výsledně zpracovány do 

pořadníku. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky 

do mateřské školy. V případě shodného počtu bodů jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti 

starší. V případě shodného počtu bodů a stejného data narození se rozhodne o přijetí losováním. 

 

Rodiče se dostaví k zápisu s vyplněnou žádostí a zápisním lístkem, kopií rodného listu dítěte a potvrzením o 

očkování na evidenčním listu od lékaře (oboustranný tiskopis) nebo mohou formuláře poslat datovou 

schránkou. 

 

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích 

ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách. Při zápise do mateřské školy bude každému 

účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků. 



KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023 
 
 

 

1. Dosažení věku dítěte 6 let s trvalým pobytem v Moravských Knínicích v období 

od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku – pětileté dítě, předškolák (10 BODŮ) 
 

 

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Moravských 

Knínicích podle odstavce 1. a dítě dosáhne nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 4 let (8 BODŮ) 
 

 

3. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Moravských 

Knínicích podle odstavce 1. a 2. a dítě dosáhne nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 3 let (6 BODŮ) 
 

 

4. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Moravských 

Knínicích podle odstavce 1., 2. a 3. a v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec (1 BOD) 
 
 

5. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Moravských  
Knínicích mladší 3 let s nástupem v měsíci dovršení 3 roku věku dítěte. (den po narozeninách) 

Vzhledem k prostorovým podmínkám nelze dříve. (1 BOD) 
 
 

6. Jsou-li k předškolnímu vzdělávání umístěny všechny děti s trvalým pobytem v Moravských  
Knínicích, může být přijato dítě podle kritérií mimo bydliště Moravské Knínice na dobu 

jednoho školního roku. (1 BOD) 
 
 

 

V Moravských Knínicích dne 15. 3. 2021 

 

Mgr. Hana Burianová, ředitelka ZŠ a MŠ 


