
Základní škola a mateřská škola Osvětimany 282, 687 42 
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Podmínky přijímání dětí do Základní školy a mateřské školy Osvětimany   

pro školní rok 2023/2024 

 

Základní ustanovení: 

1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel Základní školy a mateřské školy 

Osvětimany v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů, a to dle stanovených kritérií. 

 

2. Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz. 

Děti jsou přijaty k celodennímu vzdělávání. 

 

3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávají zákonní zástupci dětí v mateřské 

škole na stanoveném tiskopisu v den zápisu.  Mateřské škola přidělí ke každé žádosti 

registrační číslo. 

 

4. Termín zápisu pro nadcházející školní rok 2023/2024 je stanoven na 11.května 2023 

od 8.30 hodin do 15.00hodin. 

 

5. Doklady nutné při předávání žádosti – rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, potvrzení o 

očkování. 

 

6. Pokud není naplněna kapacita školy, je možné přijmout ke vzdělávání dítě i v průběhu 

školního roku. 

 

7. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti 

od 2 let (školský zákon). 

 

8. Děti se zdravotním postižením – o jeho přijetí rozhodne ředitel na základě odborného 

vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě dětského lékaře. 
 

9. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v prostorách MŠ, na webových stránkách školy 

nejpozději 31. května 2023. 

 

10. Všichni žadatelé – zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí a jejich žádosti nebylo 

vyhověno, obdrží do 30 dnů ode dne zápisu písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 
 

11. Zákonný zástupce žadatele (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské 

školy v 15denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. 

 

12. Žadatelé, jejichž žádosti bylo vyhověno a jejichž děti budou přijaty ke vzdělávání, se dostaví 

do MŠ 28. června 2023 v 10.00.hod. k převzetí rozhodnutí o přijetí. 

 

13. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti. Všechny žádosti jsou v den zápisu zapsány 

pod číslem jednacím a ředitel rozhoduje o přijetí či nepřijetí dle níže stanovených kritérií. 

 

 

14. 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 (viz § 50 zákona č. 258 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

v platném znění). 

Toto ustanovení se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní vzdělávání. 

 

 

 
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitel školy tato kritéria: 

 

 

Kritéria Počet bodů 

1. věk dítěte 

     -     5 let dosažených k 31. 8. 2023. 

10 

– 4 roky dosažené k 31. 8. 2023. 9 

– 3 roky dosažené k 31. 8. 2023. 8 

– 2 roky dosažené k 31. 8. 2023. 7 

2, Trvalý pobyt dítěte v Městys Osvětimany. 5 

3, Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ 

vzdělávat i v následujícím školním roce 2023/2024. 

1 

 

 

 

V Osvětimanech 1. března 2023.                                                Kateřina Líčení ková 

                                                                                                    zástupce ředitele za MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


