
 Mateřská škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace 
Nad Ovčírnou 351, Slavičín 763 21 

___________________________________________________________________________ 
STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  PODÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ   O  PŘIJETÍ DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitelka Mateřské školy Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Městem Slavičín, Osvobození 
25 a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání 
v platném znění stanovuje  následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2021/2022 následovně: 

▪ v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-
19 bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Slavičín – Vlára, Nad Ovčírnou 351 
Termín:  2. – 16. 5. 2021 
Doba pro podávání žádostí:  16. května 2021 – tiskopisy vhazujte do poštovní schránky POUZE MŠ Slavičín – Vlára 

(týká se i rodičů, kteří své dítě chtějí přihlásit do MŠ Nevšová) 

  

Registrační číslo (číslo, pod kterým najdete vyrozumění o přijetí) 

název zařízení (V – Vlára, N – Nevšová), iniciály jména dítěte + den a měsíc narození 

Př.: Jan Novák, 1.11.2017 (VJN0111 nebo NJN0111) 

  

Upozornění: Všechny žádosti k přijetí podané do 16. 5. 2021 včetně, mají stejnou váhu. 
V žádném případě není rozhodující datum podání žádosti pro přednostní přijetí dítěte do MŠ. 
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ si stáhnete na webových stránkách MŠ Slavičín – Vlára. 
https://uloz.to/file/4QWYbbc5qZcv/zadost-o-prijeti-2021-doc 
K žádosti je nutno doložit kopii rodného listu dítěte a pediatrem potvrzenou přihlášku. 

  

  

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

  

Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Vlára, příspěvková organizace, stanovila kritéria, dle kterých bude postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu. 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – pravidelné očkování). 

  

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, která jsou uvedena níže. 

  

Kritéria: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou 

2. Věk dětí - od nejstaršího 

  

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu (v případě podání vyššího 
počtu žádostí než je naplněnost školy) důležitost jednotlivých krtérií ve výše uvedeném pořadí 1 - 2. 

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se již automaticky nedoručuje, ale v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., 
správního řádu bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole. Na požádání Vám může být vydáno. 

 

https://uloz.to/file/4QWYbbc5qZcv/zadost-o-prijeti-2021-doc

