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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  
 

3. května 2018 
 od 14 do 16 hodin  

 
v budově MŠ Deblín 270 a MŠ Maršov 136 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let, které jsou 
způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a přiměřeně samostatné.  
Přijetí do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií. 
 
  Potřebné dokumenty k zápisu: 
 

 žádosti rodičů (žádost lze získat v MŠ nebo stáhnout z webových 

stránek školy) 

 potvrzení o očkování – kromě předškolních dětí (součást žádosti o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) 

 občanský průkaz 

 rodný list dítěte 

  

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 
zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Z tohoto ustanovení jednoznačně 
vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve 
vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu 
vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky 
stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním 
vzdělávacím programem dané mateřské školy. 
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CO BY DÍTĚ MĚLO ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ: 
 

 dítě by mělo mít nastavený spací a stravovací 
režim, zjednoduší mu to ranní vstávání, přizpůsobí 
se době svačiny a oběda, či spánku po obědě 

 dodržovat zásady hygieny 
 jíst samostatně příborem nebo lžící a pít ze 

skleničky 
 nepomočovat se do plen 
 umět se obléknout (menším dětem paní učitelky 

pomáhají) 
 umět si říct, že potřebuje na toaletu 
 umět se vysmrkat 
 požádat o pomoc a poděkovat 
 pozdravit a rozloučit se 
 komunikovat - umí si říci co chce - potřebuje 
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 
 

Ředitelka ZŠ a MŠ Deblín, příspěvková organizace, stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování na základě  § 34 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. 
 
 

 
 

 
KRITÉRIA PRO DĚTI ZE SPÁDOVÝCH OBCÍ 

 
BODY (celkem 16-54) 

 
1. 

 
Věk dítěte do 31.8.2018                 

2 roky (dítě dovrší 3 let po 31.12.) 16 

2 roky (dítě dovrší 3 let do 31.12.) 22 

3 - 5 roků 50 

2. Sourozenec bude navštěvovat ZŠ a MŠ Deblín k 1.9.2018 4 

 

 
 

 
KRITÉRIA PRO DĚTI Z NESPÁDOVÝCH OBCÍ 

 
BODY (celkem 0-38) 

 
1. 
 
 
 

 
Věk dítěte do 31.8.2018                  

2 roky (dítě dovrší 3 let po 31.12.) 0 

2 roky (dítě dovrší 3 let do 31.12.) 6 

3 roky  14 

4 roky 24 

5 roků 34 

2. Sourozenec bude navštěvovat ZŠ a MŠ Deblín k 1.9.2018 4 
 

 
Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých 
dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.  
 
Pomocné kritérium:   
Shodují-li se posuzovaná kritéria u žádostí podaných v řádném termínu zápisu, rozhoduje datum 
narození dítěte (dítě dříve narozené bude upřednostněno).  
Ředitelka školy může přihlédnout -  k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám 
a může umístit děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Deblín. Přednostně jsou do mateřské školy Deblín 310 
„Oranžová“ přijímány děti dle smluv obce Deblín s okolními obcemi, které se finančně podílely na 
opravě školky.   
 


