
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole Tasov pro školní rok 2021/2022 
 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Tasov stanoví následující kritéria, v souladu se zákonem     
č. 561/2004 Sb., podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí             
o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
 

Do MŠ mohou být přijaty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají 
doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo nemohou být očkovány pro kontraindikaci (zákon o 
ochraně veřejného zdraví § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).  Povinnost očkování dle platného očkovacího 
kalendáře ČR se nevztahuje na děti žádající k přijetí k povinnému předškolnímu vzdělávání.  
 

Děti budou do mateřské školy přijímány do naplnění kapacity podle těchto kritérií: 
 

 
1. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 5 let a mají trvalé bydliště na území obce Tasov, 

v pořadí od nejstarších po nejmladší.  Zapisují se k povinnému předškolnímu vzdělávání.  
 

2. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let a mají trvalé bydliště na území obce Tasov, 
v pořadí od nejstarších po nejmladší.  
 

3. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 2 let a mají trvalé bydliště na území obce Tasov, 
v pořadí od nejstarších po nejmladší.  
 

4. Děti, které nemají trvalé bydliště na území obce Tasov, jsou starší 3 let a mají v MŠ již 
sourozence, v pořadí od nejstarších po nejmladší.  
 

5. Děti, které nemají trvalé bydliště na území obce Tasov, jsou starší 3 let, v pořadí od nejstarších 
po nejmladší.  
 

6. Děti přihlášené k předškolnímu vzdělávání dodatečně. 
 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 
Základní školy a mateřské školy Tasov brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše 
uvedeném pořadí 1. až 6. Ve výjimečném případě, kdy se sejdou dvě a více dětí se stejným 
datem narození a bude se muset rozhodnout o přijetí či nepřijetí, rozhodne losování. 
Losování se budou účastnit: vedoucí učitelka MŠ, ředitelka ZŠ a MŠ, zástupce z OÚ. Na losu 
bude uvedeno registrační číslo žádosti, z losování bude vyhotoven zápis podepsaný všemi 
účastníky.  

 O přijetí, či nepřijetí dítěte vydá ředitelka nejpozději do 30 dnů vyrozumění a zveřejní 
výsledek přijímacího řízení na vývěsce na městečku, v MŠ a na webových stránkách školy. 
Rodiče přijatých dětí dostanou rozhodnutí v písemné podobě, rodiče nepřijatých dětí 
dostanou rozhodnutí v písemné podobě i s odůvodněním nepřijetí. 

 Rodiče se mohou v případě nesouhlasu s rozhodnutím o nepřijetí odvolat do 15 dnů od data 
doručení prostřednictvím ředitelství mateřské školy.  

 Ředitelka má právo v přijímacím řízení přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (tíživá 
situace apod.) 
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