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UPOZORNĚNÍ RODIČŮM 

 
• Termín přijímání žádostí do Mateřské školy Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace proběhne v pondělí 

7. května 2018 v době od 9.00 do 16.00 hod. 

• Vyplňování žádostí věnujte náležitou pozornost a nezapomeňte nechat potvrdit požadované údaje od registrujícího 

dětského lékaře. Neúplně případně chybně vyplněná žádost, která nebude ve stanoveném termínu doplněna,  

je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení. 

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do mateřské školy s sebou přinesou vyplněnou žádost, rodný list dítěte a průkaz 

totožnosti zákonného zástupce.  

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. 

Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení, dne 17. 5. 2018 v době od 12.00  

do 14.00 hod. nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto řízení. 

• Rozhodnutí, o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem  

na vstupních dveřích do budovy MŠ a na webových stránkách školy: www.msbrumov.estranky.cz po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný datum zveřejnění je stanoven na 22. 5. 2018 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno na schůzce s rodiči. Rozhodnutí  

o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla podle § 34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 

3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Kriteria slouží pro potřebu rozhodování o přijetí a jsou použita v případech, 

kdy byly splněny podmínky přijetí a počet žádostí v daném roce je vyšší než aktuální počet volných míst. 

• Základní kriteria, vycházející z platné legislativy:  

1. 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 a o změně některých souvisejících zákonů,  

v platném znění). 

2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky)  

(§ 34 a, školského zákona). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí 

nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 3, školského zákona), v němž má dítě místo trvalého 

pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný 

způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, 

oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 

školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. (§ 34 odst. 3, školského zákona). 

 

KRITERIA  POČET 

BODŮ 

Věk dítěte Dítě starší 5 let (k 1. 9. příslušného roku), přísluší do školského obvodu mateřské školy* 10 

Dítě starší 5 let (k 1. 9. příslušného roku), nepřísluší do školského obvodu mateřské školy 5 

Dosažení 4 let věku do 31. 8., přísluší do školského obvodu mateřské školy 8 

Dosažení 4 let věku do 31. 8., nepřísluší do školského obvodu mateřské školy  4 

Dosažení 3 let věku dítěte do 31. 8., přísluší do školského obvodu mateřské školy 6 

Dosažení 3 let věku dítěte do 31. 8., nepřísluší do školského obvodu mateřské školy 3 

Dosažení 2 let věku do 31. 8.  1 

*trvalé bydliště Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie  

Postup: -      Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kriteria. 

- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů 

budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).  

 

• Pokud bude Vaše dítě přijato, bude zařazeno do tříd v MŠ Družba, Sv. Štěpán a třídy Žabiček 1. května 

• Budeme přihlížet k přání rodičů, ale v případě přeplněnosti jednotlivých zařízení, bude dítě umístěno dle nejbližšího 

bydliště, popřípadě tam, kde bude volná kapacita. 

• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce, 

písemného vyjádření dětského lékaře a zejména pak písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně 

speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. 
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