
Mateřská škola Jinačovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim 
IČO: 70987467, tel.: +420 731 507 630, e-mail: Materska_skola.Jinacovice@seznam.cz 

1 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná  

pro školní rok 2021/2022 

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 přijímání 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.  

KRITÉRIA Body 

1. Trvalý pobyt dítěte – přednostně v obci Jinačovice 15 

2. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole. 5 

3. Děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 8. 2016 (povinné předškolní vzdělávání) 10 

4. Děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 7 

5. Děti narozené od 01. 09. 2017 do 30. 09. 2018. 6 

6. Děti narozené od 01. 10. 2018 0 

7. Nástup dítěte do mateřské školy od 01. 09. 2021 5 

 

 

Podpis zákonného zástupce: ..................................................................................................................... 

Sourozenec dítěte již navštěvuje MŠ:                        ano                    ne  

Upozornění: 

1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno 

počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.  

2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií, bude pro přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před 

mladším). 

3. 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 
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a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). S výjimkou dětí, pro něž je 

předškolní vzdělávání povinné. 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ Jinačovice pro školní rok 2021/2022 

 Čestné prohlášení k očkování dítěte, doložené kopií očkovacího průkazu 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tyto formuláře naleznete na webových stránkách www.msjinacovice.cz  ve složce Informace k zápisu 

pro šk. rok 2021/2022, odkud si je můžete vytisknout a vyplnit. V případě, že nemáte možnost si 

formuláře vytisknout, budou Vám k dispozici dne 12. 4. 2021 na pracovišti MŠ Jinačovice v době od 

6:45 do 12:00 hodin. 

Kdy a jak dokumenty doručit? 

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Čestné prohlášení k očkování dítěte, doložené kopií očkovacího 

průkazu a Souhlas se zpracováním osobních údajů doručte v termínu do 30. 4. 2021 do MŠ Jinačovice 

jedním z následujících způsobů:  

a. elektronicky do datové schránky školy: 7b9tg8 

b. poštou na adresu: Mateřská škola Jinačovice 83, 664 34 Kuřim 

c. vložením obálky s požadovanou dokumentací do označené poštovní schránky u 

hlavního vstupu do MŠ Jinačovice 

Upozornění: 

Žádáme o pečlivé a čitelné vyplnění žádosti, které je v této době nutné pro další komunikaci s Vámi, 

rodiči, zejména pak vaši e-mailovou adresu a tel. kontakt. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 

zastupovat. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Rozhodnutí o 

přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně 

přístupném místě, t. j. na www stránkách a na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti 

mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění (evidenční čísla Žádosti 

o předškolní vzdělávání obdržíte obratem po podání žádosti buď e-mailem, nebo v listinné podobě 

poštovní zásilkou). 

http://www.msjinacovice.cz/
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Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno 

poštou do vlastních rukou do 07. 06. 2021. 

 

V Jinačovicích dne 6. 4. 2021                                                              Mgr. Hana Urbanová ředitelka školky 


