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I. 

Úvodní preambule 

 

Ředitelka Mateřské školy Hrušovany u Brna vydává v souladu s ustanovením §34 a §35 zákona 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky 

14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů tuto vnitřní směrnici a následující 

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

v případech, kdy počet žádostí o přijetí do mateřské školy podaných zákonnými zástupci dětí překročí 

stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu. 

II. 

Zápis 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o 

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

obvyklým. Vývěskou na budovách školy, webových stránkách školy, v dohodnutých objektech v okolí 

školy a prostřednictvím obce Hrušovany u Brna. 

III. 

Přijímání dětí, stanovení kritérií 

1. Při rozhodování o přijetí dětí postupuje ředitelka v souladu s výše uvedenými předpisy a touto 

směrnicí. 

2. K zápisu s sebou zákonní zástupci přinesou řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o 

přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz. 

3. Mateřská škola přijme v souladu s §50 zákona 258/2000 Sb. pouze dítě, které se podrobilo 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit 

očkování pro trvalou kontraindikaci. 

4. Dítě je přijímáno k začátku školního roku. V případě volné kapacity školy může být přijato i 

v průběhu školního roku. 

5. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti 

- s trvalým bydlištěm v obci Hrušovany u Brna, Ledce a vztahuje se na ně povinná školní 

docházka, tzn. děti, které do 31. 8. 2021 dovršily věku 5 let 

- s trvalým bydlištěm v obci Hrušovany u Brna. Ledce a vztahuje se na ně právo 

přednostního přijetí, tzn. děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 4 let 

- s trvalým bydlištěm v obci Hrušovany u Brna, Ledce a vztahuje se na ně právo 

přednostního přijetí, tzn. děti, které do 3. 8. 2021 dovrší věku 3 let 
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6. O přijetí dítěte, na které se nevztahuje bod 4, rozhoduje ředitelka školy na základě níže 

stanovených kritérií: 

Kategorie  Kritérium Počet bodů 

Bydliště a děti s trvalým bydlištěm v obci 15 

 b děti, které nemají trvalé bydliště v obci 7 

Věk a děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let 6 

 b děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věku 5 let 5 

 c děti, které k 31.8 2021 dovrší věku 4 let 5 

 d děti, které k 31. 12. 2021 dovrší věku 3 let 5 

 e děti, které dovrší věku 3 let později než 31. 12. 2021 0 

Docházka a Děti přihlášené k celodenní docházce 5 

 b Děti, přihlášené k polodenní docházce 2 

 

7. V případě, že více dětí dosáhne stejného počtu bodů, rozhoduje o jejich pořadí datum narození 

od nejstaršího po nejmladší. 

8. O zařazení dětí do jednotlivých tříd a budov rozhoduje ředitelka. 

9. Zkušební doba je stanovena na 3 měsíce (zákon 561/2004 Sb., §34 odst. 3)  

10. Rodiče, kteří nepodali Žádost o přijetí dítěte v daném termínu (v den zápisu), mohou mít dítě 

přijato do MŠ na příslušný školní rok pouze v případě volné kapacity MŠ. 

IV. 

Ukončení předškolního vzdělávání 

Ředitelka může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

a) Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání podobu 

delší než dva týdny 

b) Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 

c) Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení 

d) Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady 

Tato směrnice ruší směrnici z 2. 5. 2020 a nabývá účinnosti 2. 5. 2021. 

Zpracovala Bc. Jana Jančová 
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