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Informace podána zákonným zástupcům dětí v době vyhlášení zápisu dětí do MŠ. 

  

Ředitelka Mateřské školy Pátek, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat 

při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy 

počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 50 dětí. 

  

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má trvalý pobyt v obci Pátek 

  

2. Zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění    

    pozdějších předpisů (neplatí pro děti přihlášené k povinné předškolní docházce) 

  

3. Dítě s dosažením věku 4 let od 1. září s celodenní docházkou a má trvalý pobyt v obci 

Pátek 

  

4. Dítě s dosažením věku 3 let od 1. září s celodenní docházkou a má trvalý pobyt v obci 

Pátek  

  

5. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky 

  



6. Dítě s dosažením věku 4 let od 1. září s celodenní docházkou 

  

7. Dítě s dosažením věku 3 let od 1. září s celodenní docházkou 

  

8. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole 

  

Rozdělování přijatých dětí do jednotlivých tříd, je v plné kompetenci ředitelky školy. 

  

Zákonný zástupce dítěte oznámí ředitelce mateřské školy, z důvodu naplnění kapacity MŠ, 

zda se bude dítě vzdělávat v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému 

provozu dle § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

  

Upozornění k zápisu 

  

Ve dnech zápisu v pondělí 6. 5. a v úterý 7. 5. 2019 mají všechny podané žádosti k přijetí 

v době od 14.00 – 17.00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech 

zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ. 

  

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8). 

 

 

 

 

 

 

 

V Pátku dne 30. 4. 2019 vydala ředitelka školy Květoslava Fadrhoncová 


