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KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace svým ředitelem zveřejňuje 
následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2021: 
 
1. Místo a doba zápisu 
Místo podání žádosti:   Základní škola a Mateřská škola Václavovice, p. o. 
     Obecní 150, 739 34 Václavovice 
Datum a doba podání žádosti: osobně v úterý 4. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 hod. v budově MŠ, 

nebo korespondenčně (poštou, datovou schránkou, emailem 
s uznávaným elektronickým podpisem) do 14. 5. 2021 

 
2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů 
 
2.1 Podmínky přijetí 
Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 
nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání 
(tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovršily pátý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016), 
potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, 
že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, 
nepředkládají. 
 
2.2 Kritéria přijetí 
Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace, jsou posuzováni 
podle následujících kritérií: 

1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni uchazeči, kteří jsou od 1. 9. 2021 povinni 
plnit povinnost předškolního vzdělávání, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 
Obecním úřadem ve Václavovicích. 

2. Dále se přednostně přijímají uchazeči, kteří před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, 
s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem ve Václavovicích. 

3. Dále se přijímají uchazeči, kteří jsou přednostně přijímáni k předškolnímu vzdělávání a kteří jsou 
současně od 1. 9. 2021 povinni plnit povinnost předškolního vzdělávání, s trvalým pobytem mimo 
školský obvod stanovený Obecním úřadem ve Václavovicích. 

4. Poté se přijímají uchazeči, kteří před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku, s trvalým 
pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem ve Václavovicích, a to od nejstaršího 
po nejmladší. 

5. Následně se přijímají uchazeči, kteří před zahájením školního roku dosáhnou 2 let věku, s trvalým 
pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem ve Václavovicích, a to od nejstaršího 
po nejmladší. 

 
3. Předpokládaný počet uchazečů, které je možné přijmout je 25 
 
Ve Václavovicích dne 15. 3. 2021                                                                    RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r. 

ředitel školy 


