
  

                        Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, 

                          příspěvková organizace, 747 45  Skřipov č. 120 

 
 
Č. j : ZSMS –SK 096/2021 

Dne 7. 4.2021 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace stanovila  následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.  2písm.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. Stanovena kapacita je 50 dětí (28 dětí ve třídě ve Skřipově , 22 dětí ve třídě v Hrabství). 

 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 

dvou let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (pro děti, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, není povinné očkování). 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšš ím celkovým hodnocením. 

 
 
 

Kritérium 

 

Bodové ohodnocení 

Doba podání přihlášky 

(opakované podání žádosti) 

1 rok 1 

2 roky 2 

3 roky 3 

Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt ve spádové oblasti (obce 

Skřipov, Hrabství) 

5 

 

 

mimo spádové oblasti 2 

Věk dítěte** 

Věk dítěte (zapisují se děti nar. 

do 31. 12. 2018) 

 

3 roky věku a mladší 

 

2 

Věk dítěte (nar. do 31. 8.2017) 

 

4 roky 4 

Věk dítěte (nar. do 31. 8.2016)  

 

od 1. 9. 2019 povinné předškolní 

vzdělávaní 

5 let věku 5 

 

 

 

Individuální situace dítěte 

Mateřskou školu navštěvuje 

sourozenec dítěte 

 

2 

Dítě se hlásí k celodennímu 

provozu 

 

1 

 

 
*K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Skřipov a Hrabství. 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hláš eno místo pobytu na 

území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu 

ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

 

** V bodovém hodnocení rozhoduje věk, kterého dítě dosáhne dle tabulky, v případě rovnosti bodů bude  



rozhodovat datum narození dítěte. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 

34 odst. 1 školského zákona vždy přijato dítě, které do 31. 8. dosáhne 5 let a tím se stává pro něj od 1. 9.2019 

předškolní vzdělávání povinné. 

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnos ti posuzovaných kritérií) může být v  ojedinělých individuálních případech 

zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič  jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen 

poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je 

rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

 

 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad (potvrzeni žádosti o přijetí), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci (§34 odst. 5 školského zákona a §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví)ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro  které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním. 

 Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a prokáže 

se občanským průkazem. 

 

Poučení: 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu 

vzdělávání mého dítěte je  ve smyslu §44, odst. 1zákona č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů O 

správním řízení(Správní řád) zahájeno správní řízení. 

 

Po telefonické domluvě s  ředitelem školy (tel. 553781125) dne 29. 5. 2019 (v dopoledních hodinách) se 

mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36, odst. 3 správního řádu ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněno do 30 dnů od 

podání žádosti na webových stránkách školy: www.zsamsskripov.webpark.cz a na dveřích u vchodu do 

budovy mateřské školy dle místa činnosti MŠ.  Seznam přijatých dětí bude obsahovat registrační čísla 

dětí, které obdržíte u zápisu. Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně do vlastních 

rukou, či doporučeným dopisem, do 30 dnů od podání žádosti, nebo do datové schránky zákonného zástupce. 

Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s: 

1. kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

2. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
3. poučením 

Zákonný zástupce poskytuje vědomě a dobrovolně souhlas s uchováním informací o dítěti po dobu docházky 

dítěte do mateřské školy, do doby, kterou stanovuje zákon k archivaci dokumentace: 

 
ANO      NE 

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní 

údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb . o ochraně osobních 

údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení 

nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

 
Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.  

 Ve Skřipově dne 7. 4. 2021  

Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy 



 

 

 

 

 

 


