
Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedvědice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 

rozhodování na základě ustanovení § 165, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

Celková kapacita mateřské školy je v současné době 54 dětí.  

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

od dvou let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti musí 

splňovat povinné očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

v platném znění s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním. K zápisu dětí do 

mateřské školy pro školní rok 2021/2022 budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem 

v obci, která školu zřizuje (školský obvod), tj. městys Nedvědice.  

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné vzdělávání 

(děti narozené do 31. 8. 2016), tedy pětileté, které mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, děti s odkladem školní 

docházky v mateřské škole Nedvědice.  

2. Děti narozené do 31. 8. 2018, které dosáhnou 3 let věku a které mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu. 

 

3. Děti, které nemají trvalý pobyt v Nedvědici a jsou narozené nejpozději do 31. 8. 2018, 

budou přijímány k celodenní docházce do nejvyššího povoleného počtu dětí 

v mateřské škole podle věku dítěte (starší má přednost). 

 

4. Děti mladší 3 let, které dovrší v průběhu školního roku 2021/2022 věk 3 roky 

(nejpozději do 31. 12. 2021 – narozené do 31. 12. 2018) k celodenní docházce, které 

mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském 

obvodu.  

 

 

Další ujednání: 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí ve výjimečném případě přihlédnout k důvodům 

hodným zvláštního zřetele (prokazatelně dokladovanou závažnou sociální situaci rodiny).  

                                             

 

Mgr. Eva Šimečková 

  ředitelka školy 


