
Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 
Tišnovská 19, 66603 Hradčany  

IČO: 71003622  

 

 Ředitelka Mateřské školy Hradčany, stanovila následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. b), zákona č.561/ 
2004 Sb., (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.  

 

1. Děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo trvalého pobytu v Hradčanech. 
 

2. Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2022, pokud mají místo trvalého pobytu v Hradčanech a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku, seřazené podle věku od 
nejstaršího po nejmladší. 
 

 

3.  Děti, které dovrší 3 let do 31. 9. 2022, pokud mají místo trvalého pobytu v Hradčanech a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku, seřazené podle věku od 
nejstaršího po nejmladší. 
 

4. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod MŠ a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeném ve školském rejstříku, seřazené podle věku od nejstaršího po nejmladší. 
 

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka 
mateřské školy. 

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v ust. §50 zákona č.258/2000 Sb. (o 
ochraně veřejného zdraví). Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním (popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
kontraindikaci). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. O přijetí dítěte uvedeného v §16 školského 
zákona rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také 
registrujícího lékaře. 

 

V Hradčanech dne 10. 3. 2022                               Bc. Iveta Hájková, ředitelka MŠ  

 


