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Základní škola   a   Mateřská škola   Kozolupy 
 
                                                                                                                                           V Kozolupech  1. 3. 2018 

Vnitřní předpis č. 21 
 

upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kozolupy  
 
Ředitelka ZŠ a MŠ Kozolupy 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, 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. 
 

I. 
Ředitelka školy stanovuje místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen 
„zápis“) následujícím způsobem:  

 místem zápisu je budova ZŠ nebo MŠ Kozolupy (viz. informace pro zákonné zástupce, informační plakát) 

 termín zápisu je oznámen vývěskou na několika veřejných místech (mateřská škola, základní škola, 
veřejné vývěsky  Kozolupy, Bdeněves a Myslinka – smluvní oblasti pro Základní školu a Mateřskou 
školu Kozolupy, web. stránky organizace ) 

 
II. 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona (dále jen ŠZ) pro děti ve věku 
zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  

 
III. 

S ohledem na kapacitu mateřské školy (stanovenou Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem 
v Plzni) se přednostně přijímají děti trvale bydlící v Obci Kozolupy či ve spádových oblastech (Bdeněves, 
Myslinka) k celodenní docházce do maximálního počtu 59.  
 

IV. 
Dle § 34 odst. 3 ŠZ se do MŠ přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
čtvrtého, třetího (z.č.178/2016 Sb., účinnost 1.září 2018) roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, u cizinců místo pobytu, 
v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3). 

V. 
Kritéria, podle kterých budou přijímány zapsané děti k  předškolnímu  vzdělávání do Mateřské školy Kozolupy (při 
překročení kapacity maximálního počtu dětí v daném roce).  
 

Kritéria body 

Trvalý pobyt v Obci Kozolupy (či prokazatelně dlouhodobě žijící v Obci Kozolupy, např.nájemní smlouva) 

 
10 

Trvalý pobyt ve smluvní obci 8 

Trvalý pobyt mimo Obec Kozolupy či smluvní obce 2 

Věk dítěte (věkově starší děti jsou přijímány přednostně) 1měs./1b 

1den/0,1b 

Při shodě bodů mají přednost starší děti podle data narození x 

 
VI.  

Děti se přijímají k datu zahájení školního roku, tj. k 1.9. Děti, které nedovršily k 1.9. věku tří let, mohou být přijaty 
k předškolnímu vzdělávání i během školního roku pokud dovrší 3let a bude-li volné místo k jeho umístění v MŠ. 
Děti musí být samostatné (oblékání, samo se nají, adt.), zvládají základní hygienické návyky (nenosí pleny, 
dokáže si dojít na toaletu, atd.). 
 

                                                                  
Účinnost:   od   27. 4. 2018  

                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                 Mgr. Sabina Nováková  
                                                                                                                          ředitelka školy                                                                             
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