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SMĚRNICE PRO 

 

STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 

MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ 

 na školní rok 2022/2023 
 

 

                                      ÚČINNOST: od 10. 3. 2022 
 

 

 

1.Vydávání přihlášek   
 

Vedoucí učitelka MŠ, na žádost zákonného zástupce dítěte, vydá formulář a předtištěnou žádostí o přijetí do 

MŠ Jehnědí, a to od 10. 3. 2022. Formulář je také možno stáhnout na webových stránkách školy. 

 

 

2.Termín a místo podání žádostí      
 

Vyplněné žádosti zákonného zástupce dítěte pro přijetí do MŠ pro školní rok 2022 - 2023 se přijímají u vedoucí 

učitelky MŠ od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022. Nedílnou součástí žádosti je potvrzení od lékaře a kopie rodného listu 

dítěte. Vedoucí učitelka bezodkladně provede její zaevidování do seznamu evidovaných žádostí a přidělí jí 

pořadové číslo. V rámci platného termínu podání (2. 5. 2022 - 16. 5. 2022) není dále přihlíženo ke konkrétnímu 

dni podání.  

 
 

3.Kritéria pro přijímání  
 

Ředitel školy posoudí všechny žádosti podané v platném termínu a rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním 

řízení .   

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet žádostí  do MŠ převyšuje počet volných míst.  

Ředitelka přednostně přijme: 

 

 - dítě, které dovršilo k 1. 9. 2022 věku 3 roky a více / jehož alespoň jeden ze zákonných zástupců  

    má prokazatelně  trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí/dle věku/ 

 

 - děti ostatní bez rozdílu v trvalém bydlišti zákonných zástupců dítěte, které dovršily k 1.9. 2022 

    věku 3 roky /dle věku/ 

 

 - pokud se přihlásí děti mladší 3 let a bude volné místo – budou přijaty dle věku bez rozdílu     

   bydliště  

 

 - přednostně též bude přijato dítě zaměstnance ZŠ a MŠ Jehnědí 

  

 

Kritéria byla projednána na školské radě v říjnu 2021. 

 

 



 

Tato směrnice je uveřejněna: 

- na informační desce v budově MŠ   (10. 3. 2022 – 16. 5. 2022) 

- na webových stránkách školy (po celou dobu platnosti)  
 

 

 

4. Různé  
 

Ředitel školy může vyzvat zákonného zástupce k upřesnění či doplnění údajů v přihlášce. 

 

K výsledku přijímacího řízení z let minulých se nepřihlíží. 

 

O výsledku přijímacího řízení bude zákonný zástupce informován doporučeným dopisem nejdéle 30 dní od 

termínu zápisu /tento dopis mu může být předán také v MŠ/. 

 

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici vydanou ve školním roce 2021-2022. 

 

V případě uvolnění místa v průběhu školního roku, bude  výzvou nabídnuto umístění dítěte, které nebylo 

v přijímacím řízení přijato. Postupováno bude dle pořadí z posledního přijímacího řízení, přičemž nejdříve 

bude umístění nabídnuto prvnímu nepřijatému dítěti.    
 

 

 

 

 

     V Jehnědí  10. března 2022 
 

 

 

 

                        Mgr. Ivana Myšáková , ředitelka školy 

   

 

 


