
Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno – venkov

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Olší, okres Brno – venkov, se sídlem Olší 14, 592 61 
Doubravník, stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2. písm. b) zákona č. 561/2004 
Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí 
podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí, které lze do mateřské školy přijmout. Kapacita mateřské školy je 22 dětí.

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do MŠ budou přijímány pouze děti, které se podrobily stanovenému 
pravidelnému očkování, nebo děti, které mají doklad, jsou proti nákaze imunní nebo 
se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.)
_____________________________________________________________________

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
pro školní rok 2022/2023

1. Děti s trvalým pobytem v Olší a v příslušném školském obvodu, které 
dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2022, tj. v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

2. Děti podle věku k celodenní docházce s trvalým pobytem v Olší a níže 
uvedených spádových obcí (budou přijímány od nejstaršího po děti, které 
do konce roku 2022 dovrší věk 3 let) do počtu kapacity mateřské školy. 
Přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce a děti, které mají 
sourozence v MŠ a ZŠ.
Spádové obce: Olší, Litava, Klokočí, Drahonín

3. V případě, že se kapacita mateřské školy nenaplní dětmi ze spádové 
oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve 
správním řízení podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V Olší dne 16. 3. 2022

………………………………………………
Mgr. Naděžda Štouračová, v.r.

ředitelka mateřské školy


