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KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY MUTĚJOVICE PLATNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. Na základě § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění
(školský zákon), stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy
počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni, podaných zákonnými zástupci,
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Jednotlivá kritéria jsou seřazena podle jejich důležitosti. Děti jsou přijímány podle jednotlivých
bodů těchto kritérií - podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, dle údajů
odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020
předškolní vzdělávání povinné

Kritéria:
Děti jsou přijímány v následujícím pořadí:
1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Mutějovice a které k 31. 8. 2020
dosáhnou věku 5 let a nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání
(je povinné)
2. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Mutějovice (seřazené podle věku
od nejstarších k nejmladším)
3. Děti, které nemají trvalé bydliště v obci Mutějovice (seřazené podle věku
od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity
mateřské školy podle rejstříku škol)
O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního
řízení, proti kterému se mohou dle zákona č.500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat.
Dle zákona č.561/2004 Sb., §183 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělením registračním číslem na veřejně
přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za oznámená.



na nástěnce Mateřské školy Mutějovice v šatně dětí
na webových stránkách Mateřské školy, OÚ Mutějovice

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte
předáno do vlastních rukou.
Kritéria byla schválená zřizovatelem: Obec Mutějovice
Stanovená kritéria nabývají platnosti ode dne: 1. 3. 2020

Srbová Jiřina
ředitelka mateřské školy

