
Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace,  

Hlavní 36, 783 14 Hlušovice 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hlušovice na školní rok 2019/2020. 

 

Ředitelka Mateřské školy Hlušovice stanovila následující kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst.2 písm. b)  

Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu. 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní 

docházky. Od 1.1.2017 mají rodiče zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím 

školním roce dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ nahlásit jinou MŠ, ve 

které dítě bude plnit povinnou školní docházku. 

 

II. 

Děti, které ve školním roce 2019/2020 dosáhnou 6 let nebo mají odklad školní docházky 

a trvale bydlí v obci Hlušovice, budou přijaty vždy. 

 

III. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže. Kritéria jsou 

posuzována ke stavu k 1. září 2019. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 

 

KRITÉRIUM BODY 

Trvalý pobyt dítěte v obci Hlušovice 10 

Věk dítěte 4 roky 10 

Věk dítěte 3 roky 5 

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 10 

Sociální potřebnost dítěte 30 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu 10 

 

 * Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené 

sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace dítěte (např. dítě 

samoživitelky, osiřelé dítě, dítě v pěstounské péči, dítě, kterému v důsledku nepříznivé 

sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)    

 

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií, bude pro přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání rozhodující individuální situace dítěte a datum narození dítěte.  

Předpokládaný počet volných míst: 9 
 

 

                                                                                       

                                                                                          

Hlušovice, 11. 2. 2019                                                                   Mgr. Ivona Urbišová                                                                                                                                                                                 


