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Účinnost od:  1. 3. 2022 

Čj.:   010/2022 

 

Ředitelka mateřské školy Těšetice,  okres Znojmo, příspěvková organizace, Těšetice 62, 671 61 

Prosiměřice, stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující postup při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 

Těšetice. 

 

 

 

 

 



Čl. I. 

Obecná ustanovení 

 

1. Předškolní vzdělávání se v souladu s § 34 školského zákona poskytuje dětem ve věku 

zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 

 

2. Dítě je k předškolnímu vzdělávání přijímáno na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. Zákonní zástupci se dostaví k zápisu pro následující školní rok v určeném 

termínu. Termín bude vyvěšen nejpozději do 14 dnů před plánovaným zápisem. 

 

3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci správního řízení ředitelka 

MŠ. 

 

4. Ředitelka školy má možnost, nikoli povinnost, přijmout dítě mladší tří let s ohledem na 

zajištění náležité bezpečnosti a ochrany zdraví všech dětí a náležitý dohled nad nimi. 

V případě, že je dítě mladší tří let věku přijato k předškolnímu vzdělávání, stává se 

dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími v souladu s § 

33 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy 

musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské 

školy. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá 

především ve vzdělávací činnosti, nikoli v poskytování péče. 

 

5. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte. U dětí, pro které není 

předškolní vzdělávání povinné, je součástí lékařského vyjádření také potvrzení, že se 

dítě podrobilo pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo 

se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.  



6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo praktického lékaře 

pro děti a dorost. 

 

7. Každému uchazeči v den zápisu bude přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího 

řízení budou uvedeny na webových stránkách obce tesetice.cz, vyvěšeny v MŠ a to 

alespoň po dobu 15 dnů.  

 

8. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou nebo na 

adresu uvedenou v přihlášce do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas 

s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou 

formou ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 

 

9. V případě volné kapacity, budou děti přijímány i po zápisu nebo v průběhu školního 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. II. 

Kritéria pro přijímací řízení 

 

Jestliže počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí u zápisu stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí, bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte podle 

dále uvedených kritérií. 

 

Bez ohledu na kritéria budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zák. 561/2004 

Sb. (školský zákon) přijaty děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou pěti let věku a které 

mají trvalý pobyt v Těšeticích. Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2022. Trvalý pobyt dítěte se 

posuzuje ke dni zápisu. 

 

Účelem kritérií není vyloučení některých dětí z předškolního vzdělávání, ale smyslem je, děti 

určitým způsobem seřadit. 

 

Při celkovém hodnocení naplnění dále stanovených kritérií bude způsob řazení dětí nastaven 

takto: 

Jednotlivým dětem – žadatelům, budou podle naplnění kritérií (vyhodnocením skutečností 

uvedených ve správním spise, zejména v žádosti) přiděleny body, které se sečtou a pořadí dětí 

bude dáno součtem dosažených bodů, pořadí se stanoví od nejvyššího bodového zisku 

k nejnižšímu (v případě rovnosti bodů bude pořadí dle data narození dítěte, upřednostněny 

budou děti starší). 

 

V rámci jednotlivých kritérií se bude hodnotit místo trvalého bydliště a věk dítěte. 

 

 



Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou pro zápis v roce 2022 stanoveny 

takto: 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2022 5 let věku  s trvalým pobytem v obci Těšetice 

nebo s odkladem školní docházky– 31 bodů 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2022 4 let věku s trvalým pobytem v obci Těšetice 

– 29 bodů 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2022 3 let věku s trvalým pobytem v obci Těšetice 

– 27 bodů 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke k dni 31. 8. 2022 5 let věku bez trvalého pobytu v obci 

Těšetice – 16 bodů 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke k dni 31. 8. 2022 4 let věku bez trvalého pobytu v obci 

Těšetice – 14 bodů 

• Dítě, které dosáhne nejpozději ke k dni 31. 8. 2022 3 let věku bez trvalého pobytu v obci 

Těšetice – 12 bodů 

Čl. III. 

 

Termín zápisu pro školní rok 2022/2023 

 

Ředitelka mateřské školy vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy, a to v období od 

2. do 16. května dle § 34, odst. 2 školského zákona. 

 

Ředitelka mateřské školy stanovuje termín zápisu 

 

Zápis bude probíhat ve středu 11. 5. 2022 

v době do 14.00. 



 

Zápis je povinný pro dítě, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2022 a dle spádového obvodu patří 

do MŠ Těšetice, pokud ještě do mateřské školy nedochází. 

 

Tiskopisy – ŽÁDOST O PŘIJETÍ, FORMULÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ si mohou 

zákonní zástupci stáhnout na webových stránkách obce, nebo vyzvednout osobně v budově 

MŠ. 

 

Přihlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je možné i v průběhu školního roku, pokud bude 

volné místo ve třídách mateřské školy s ohledem na počty dětí dané hyg. normami a 

vyhláškou č. 14/2015 SB., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti účastníků řízení 

 

Povinnosti ředitelky mateřské školy: 

• stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým (městský rozhlas, plakáty, informace v šatnách mateřské školy a na webových 

stránkách MŠ) 

• seznámí rodiče s kritérii pro přijetí  

• zajistí dostatek tiskopisů spojených se zápisem dítěte do MŠ 



• oznámí nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení správního řízení (tj. podáním žádosti o 

přijetí dítěte do mateřské školy) rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy 

zákonnému zástupci dítěte 

• počty zapsaných dětí oznámí písemně zřizovateli mateřské školy 

 

KLADNÁ ROZHONUTÍ – rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 

se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělením registračním číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném 

místě v MŠ – hlavní vchody (šatny) a na webových stránkách školy po dobu 15-ti dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. Předání rozhodnutí je provádí osobně do vlastních rukou 

oproti podpisu zákonného zástupce dítěte. 

ZÁPORNÁ ROZHODNUTÍ – rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí, se oznamují 

písemně poštou na doručenku s použitím speciální obálky pro správní písemnosti a 

doručují se do vlastních rukou. Předání rozhodnutí je možné i osobně do vlastních 

rukou proti podpisu zákonného zástupce v samotném rozhodnutí. 

ODOVLACÍ ŘÍZENÍ – Proti rozhodnutí je možné se odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu v Brně, a to prostřednictvím mateřské školy. 

 

Povinnosti zřizovatele: 

• pokud nelze dítě, které splňuje povinnost předškolní docházky přijmout z kapacitních 

důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné 

mateřské školy 

• písemně vyrozumět ředitelku školy v případě její žádosti o udělení výjimky v počtu 

přijatých dětí 

• upozornění na termín, místo a dobu zápisu v místním rozhlase, na vývěsce městského 

úřadu 



 

Povinnosti zákonných zástupců: 

• rodiče dětí, kteří mají povinou předškolní docházku a chtějí individuální vzdělávání 

podají žádosti do 30. května 2022 a doručí ji na adresu mateřské školy. 

Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského 

zákona. 

 

Účinnost směrnice: 

směrnice pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti nově zpracované směrnice. 

 

V Těšeticích dne 21. 2. 2022     

 

        Bc. Zuzana Bastlová 

                  ředitelka 


