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I. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Domašov, příspěvková organizace, okres Brnovenkov, Na Náměstí 48, 664 83 Domašov, IČO: 7098182 (dále jen mateřská škola) stanovil
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, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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.
II. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou vypracována na základě zákonných
požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
III. Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zástupce dítěte – do výše kapacity MŠ. Při
podání elektronické žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Rodiče
budou o výsledku správního řízení v případě rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí) vyrozuměni listinou, která bude
umístěna na vchodových dveřích mateřské školy a internetových stránkách školy
www.zsmsdomasov.cz
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům
dítěte předáno do vlastních rukou v budově mateřské školy – Úvoz 172 Domašov v termínu,
který oznámí telefonicky vedoucí učitelka mateřské školy, popřípadě poštou na doručenku.
Kritéria pro přijetí
IV. § 34 odst. 3 školského zákona : Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)/Domašov a Javůrek/ nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku (pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší). O
zařazení dítěte do příslušné třídy mateřské školy rozhoduje ředitel školy.
1. Děti s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ve školském
spádovém obvodu-povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. 9. školního roku
následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou
školní docházku. (starší dítě má přednost před mladší)
2. Přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu, které před
začátkem školního roku (k 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.
(starší dítě má přednost před mladším)
3. Přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu, které před
začátkem školního roku (k 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku.
(starší dítě má přednost před mladším)

V. Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou
být přijaty další přihlášené děti podle těchto uvedených kritérií:

1. Dvě děti mladší 3 let (nejméně 2leté), které dosáhnou věku 3 let do 30.6.2023 s trvalým
pobytem ve školském spádovém obvodu (Domašov a Javůrek). (starší dítě má přednost před
mladším).
2. Pokud nebude naplněna kapacita dvou dětí mladších 3 let s trvalým pobytem ve školském
spádové obvodu (Domašov a Javůrek), bude kapacita této skupiny dětí (2 děti) doplněna o děti
mladší tří let (nejméně 2leté), které nemají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
(starší dítě má přednost před mladším).
3. Děti starší 3 let, které nemají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu. (starší dítě má
přednost před mladším)
V případě shodného data narození pořadí určuje los (v přítomnosti zákonných zástupců)
V Domašově dne 1.4.2022
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