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SMĚRNICE KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  
pro školní rok 2022/2023 pro MŠ Újezd u Rosic 
 
Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Újezd u Rosic, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), stanovuje následující kritéria, 
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: 
 
Podle ustanovení § 34a školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají 
děti s místem trvalého pobytu, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (děti, 
které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhnou 6 let nebo mají udělen odklad školní docházky). 

 

Další děti budou přijímány podle těchto kritérií: 

1/ Dítě s celodenní docházkou, které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2022 a má trvalý pobyt 
v obci Újezd u Rosic.  

2/ Dítě s celodenní docházkou, které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2022 a nemá trvalý 
pobyt v obci Újezd u Rosic.  

 
V případě, že více dětí, než lze přijmout splní stejné kritérium, budou seřazeny a přijaty podle 
věku (od nejstaršího po nejmladšího) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
v rejstříku škol a školských zařízení. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona 
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání. 
 
 
V Újezdě u Rosic dne 2. 3. 2022 
 
 
Ředitelka školy 
Bc. Marcela Onderková 
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