
 

 

 

 

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Výdej a sběr žádostí k přijímání dětí do mateřské školy  

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Březolupy Vám sděluje, že podání 

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2019 od 9.00 

hodin do 16.00 hodin v budově mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské 

školy Březolupy si zákonní zástupci mohou stáhnout na stránkách školy: 

www.zs.brezolupy.cz (ms.brezolupy.cz) nebo vyzvednout přímo v Základní škole 

nebo v Mateřské škole Březolupy. Vyplňování přihlášky věnujte pozornost – dbejte 

na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.  

K zápisu je nutné vzít s sebou „Žádost o přijetí dítěte“(vyplněnou a potvrzenou od 

dětského lékaře), rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. K 

zápisu přijďte i se svým dítětem.  

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Neúplně vyplněná přihláška je 

důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!  

Přijímací řízení  

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. a, § 165 odst. 2 písm. b a § 

183 odst. 1 zákona č.561/2004 (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 

sb. (správní řád).  

Výsledky přijímacího řízení budou známy 17. května 2019.  V souladu s novelou 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon budou výsledky přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání vyvěšeny na budově základní školy, mateřské školy (vchodové dveře) a 

na stránkách školy 15 dní po uzavření přijímacího řízení. Nebude uvedeno jméno 

ani jiný osobní údaj dítěte, ale registrační číslo, které bude dítěti přiděleno při 

odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy.  

O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka Základní školy a 

Mateřské školy Březolupy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření dětského 

lékaře a speciálního školského poradenského zařízení a možnostech mateřské školy. 

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy i na dobu určitou – zkušební pobyt na 

dobu tří měsíců, a to v případě, není-li zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno 

přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.  

   



 

 

Žádosti o přijetí na školní rok 2019/2020 budou posouzeny podle Kritérií pro 

přijímání dětí vydaných ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Březolupy  

   

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Březolupy  

I.  

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 

31. 8. 2019. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let do začátku povinné školní docházky. 

 

II.  

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:  

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: 

1. Potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzen, že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které 

dosáhnou 6 let od 1. září do 31. srpna následujícího roku, nebo děti s odkladem 

školní docházky (řádně doloženým Rozhodnutím ředitele ZŠ). 

3. Děti s trvalým pobytem v Březolupech. Dříve narozené děti mají přednost před 

dětmi narozenými později. 

4. Ostatní děti. Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později. 

   

   

V Březolupech dne 9.4. 2019                                    Mgr. Miroslava Chlachulová  

                                                                                   ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy  

 


