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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ HRABOVÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace 

stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b/ zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu. 

Místo pro podávání žádostí:  ZŠ Hrabová (schránka školy) 

Termín:    3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 

Zahájení podání žádostí:  0:00 hod 

Ukončení podání žádostí:  24:00 hod 

 

Vygenerovanou žádost po elektronickém zápisu podepište a doručte do schránky školy spolu 

s potvrzením lékaře o povinném očkování. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hrabová 

 

1. Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před zahájením školního roku 2021/2022 

dosáhnou nejméně třetího roku věku (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34, v platném 

znění), pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. 

 

2. Mladší děti s trvalým bydlištěm v obci, sourozenec.  

 

3. Děti s jiným trvalým bydlištěm, věk dítěte, sourozenec. 



 

Vysvětlení: 

 

Trvalé bydliště  

- k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci. 

Věk dítěte  

- k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč. 

Sourozenec 

-k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které má již v MŠ sourozence 

 

 

Počty přijatých dětí: 

 

Počet přijatých dětí je učen naplněností tříd: 

 třída Včelek bude naplněna na 24 dětí s pravidelnou docházkou + 4 děti s docházkou dle 

§ 34b školského zákona 

 třída Mravenečků bude naplněna na 18 dětí s pravidelnou docházkou + 6 dětí s docházkou 

dle § 34b školského zákona 

 

§ 34b 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

 

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost 

individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním 

vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince 

místo pobytu dítěte, 

 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v 

jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob 

a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v 

období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně 

vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

 

 

 

V Hrabové dne 27. 4. 2021    _____________________________________ 

            Jana Vondálová, ředitelka školy 
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