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Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové 
organizace pro školní rok 2021/2022 

 
Pro účely přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 stanovuji 

následující podmínky a kritéria, a to dle platných předpisů, zejména na základě § 34 a § 34 a) 
zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Základní podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
1. Do Mateřské školy, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš (ve školním roce 2021/2022  

umístěné na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš) a Mateřské školy, Lánice 300, 595 01 Velká 
Bíteš budou přednostně přijímány děti z příslušného školského obvodu podle Obecně závazné 
vyhlášky č.2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká 
Bíteš: 

- ulice města Hrnčířská, Hybešova, Chobůtky, Jihlavská, Karlov, Kostelní, Kozí, Kpt. Jaroše, Lánice, 
Lípová, Malá Strana, Masarykovo náměstí, Na Sádkách, Na Valech, Návrší, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Hradbami, Pod Spravedlností, Průmyslová, Rajhradská, 
Růžová, Strmá, Strojní, Tyršova, U Dálnice, U Kapličky, Zahradní, Za Loukama, Za Potokem, Zmola. 

- části města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, 
Pánov.   
 

2.  Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání, jež dovrší 
k 31. 8. 2021 věku 5 let) 

 
 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou mateřské školy 
 

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny 
do 31. 8. 2018), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud 
splňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

 
2. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny  

do 31. 8. 2018), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud 
nesplňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

 
3. Děti mladší 3 let, k celodenní docházce, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 2 let v pořadí od nejstaršího 

po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud splňují podmínku trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. Při přijímaní dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě       
předpoklady plnit školní vzdělávací program (např. zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu, komunikuje, 
apod.) 

 
4. Děti mladší 3 let k celodenní docházce, pokud k 31. 8. 2021 dovrší věku 2 let v pořadí od nejstaršího 

po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud nesplňují podmínku trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. Při přijímaní dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě       
předpoklady plnit školní vzdělávací program (např. zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu, komunikuje, 
apod.) 
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                                Upřesňující dodatky 
 
1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná 

v určeném termínu pro následující školní rok. 
      
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato.     
    Pokud to dovolí kapacita, a budou nově přijímaní sourozenci, pokud splní ostatní podmínky pro přijetí,  
    přednostně přijímány na stejné školské pracoviště, jako jejich sourozenec, který ve školním roce  
    2021/2022 bude do mateřské školy docházet. 
     
3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte - § 34 odst. 3 zákona 
     č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
4. Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu tříd na jednotlivých pracovištích.  
 
5. Ředitelka má právo při přijímání dítěte přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť  
     závažná sociální situace nebo potřebnost dítěte). V těchto případech spolupracuje s příslušnými  
     orgány státní správy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velké Bíteši, dne 12. 4. 2021                                                               Mgr. Hana Sedláková 
                                                                                                                  ředitelka mateřské školy 
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