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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Ivančice-Němčice, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, pokud počet 

žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

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

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které jsou povinny zahájit povinnou předškolní 

docházku.  

  

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení se netýká dětí 

přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.  

 

 

Spádovost našich MŠ: 
K našim mateřským školám jsou spádové části města Ivančice: Němčice, Budkovice, Letkovice, 

Alexovice a ulice na tzv. Malovansku -  P.Bezruče, J. Dvořáka, Malovanská, Krumlovská, B.M. 

Kuldy atd. 

 

Pořadí dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání se řídí těmito kriterii: 

 

 Kritérium  Body 

1. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8.  

školního roku, pro který je zápis 

pořádán 

5 a více let U zápisu přijato vždy. Nelze 

zajistit přijetí v průběhu 

školního roku. 

Od 1. 9. 2017 jde o povinné 

předškolní vzdělávání 

2. Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8.  

školního roku, pro který je zápis 

pořádán 

3 a více let Děti jsou přijímány v pořadí 

podle data narození a dále 

podle bydliště v pořadí: 

1. Děti s trvalým pobytem 

ve spádové oblasti starší 

3 let . 

2. Děti s trvalým pobytem 

v  Ivančicích starší 3 let.  

 

3. Děti s trvalým pobytem 

v jiných obcích starší 3 

let.  

 



3. Děti mladší 3 let - mohou být 

přijímány pouze děti, které 

nejpozději k 1.9. dosáhnou 2 let 

Mladší 3 let Děti se řadí podle data 

narození od nejstaršího po 

nejmladší a to opět v pořadí 

podle bydliště nejprve: 

1. Děti s trvalým pobytem 

v naší spádové oblasti 

2. Děti s trvalým pobytem 

v jiných částech Ivančic 

3. Děti s trvalým pobytem 

v jiných obcích 

 

 

ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice má dvě pracoviště - MŠ Němčice a MŠ Alexovice. Pořadníky se 

zpracovávají zvlášt pro každé pracoviště. V případě nedostatku kapacity jednoho pracoviště může být 

dítě umístěno i na druhé pracoviště, pokud je v přihlášce vysloven souhlas s tímto postupem. 

 

Kritérium upřednostnění dětí s trvalým pobytem se týká též cizinců, kteří mají-li hlášeno místo pobytu 

na území obce. 

 

Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let věku  až v průběhu školního roku, pro který se zápis 

koná, mohou být přijaty pouze pokud to umožňuje kapacita MŠ a je-li dítě dostatečně sociálně 

vyspělé a samostatné. Tyto děti se v pořadníku řadí až za všechny děti starší 3 let. 

Postup podání přihlášky:  

1. Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne v předstihu před datem vyhlášeného zápisu 

přihlášku a žádost o přijetí na tom pracovišti, kam hodlá dítě přihlásit. 

2. V den zápisu přijde zákonný zástupce na pracoviště mateřské školy s vlastním 

občanským průkazem a rodným listem dítěte, u cizinců též s potvrzením o povolení 

k pobytu. 

3. Zaměstnankyní MŠ ověří skutečnosti uváděné v žádosti a v přihlášce.  

4. Žádost a přihláška bude zaevidovaná pod kódem, který bude současně předán 

zákonnému zástupci.  

Žádosti budou zpracovány a v předem daném termínu si rodič vyzvedne rozhodnutí o přijetí. 

Pokud si rodič v daný termín nemůže vyzvednout rozhodnutí, informuje o tom MŠ a může si 

dohodnout jiný termín pro převzetí v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu.   

Termíny jednotlivých úkonů – vyzvednutí přihlášky, zápis, vyzvednutí rozhodnutí - budou vždy 

v dostatečném předstihu zveřejněny. 

 

Pořadník přijetí bude nejpozději ve lhůtě 30 dní od zápisu zveřejněn (dítě bude uvedeno pod kódem, 

který zákonní zástupci obdrží při zápisu) na jednotlivých pracovištích i na webových stránkách školy.  

 

Bude-li dítě přijato k předškolnímu vzdělávání současně v jiné MŠ, zákonný zástupce o této skutečnosti 

neprodleně informuje naši MŠ, aby zbytečně nedocházelo k blokování volných míst v MŠ. 

 

 

V Ivančicích  10.1.2020                            Marie Magerová, ředitelka školy 

 



 


