
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace 
Č.j. MSKN  4  /2021 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Olomouc, kpt. 

Nálepky 10, příspěvková organizace pro školní rok  2021/2022 
 

 

 V souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila 

ředitelka Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace, s místem poskytovaného 

vzdělávání kpt. Nálepky 10 a Na Bystřičce 24 Olomouc, s účinností od 1.5.2021 Kritéria pro přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 (dále jen kritéria).  

Podle těchto kritérií bude ředitelka mateřské školy postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvkové organizaci 

v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci 

dětí překročí maximální stanovenou kapacitu v místech poskytovaného vzdělávání, tj. v MŠ kpt. Nálepky 

10 a v MŠ Na Bystřičce 24, Olomouc 

 

Kritéria 

 

1. Dítě s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu*), které dosáhne k 31.8.2021 5 let věku a 

dítě starší (dle § 34 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění)- povinné předškolní vzdělávání. 

 

2. Dítě s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu*), které dosáhne k 31.8.2021 4 let věku (dle 

§ 34 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění). Přednost má dítě dříve narozené. 

 

3. Dítě, které dosáhne 3 let věku k 31.8.2021 a jehož sourozenec bude ve školním roce 2021/2022 

pokračovat v docházce do Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvkové organizace. Přednost 

má dítě dříve narozené. 

 

4. Dítě s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu*), které dosáhne k 31.8.2021 3 let věku (dle 

§ 34 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění). Přednost má dítě dříve narozené. 

 

5. Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31.12.2021 a jehož sourozenec bude ve školním roce 2021/2022 

pokračovat v docházce do Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvkové organizace. Přednost 

má dítě dříve narozené. 

 

6. Děti podle věku s celodenní docházkou – přednost mají děti dříve narozené. 

 

 

Doplňující informace: 

 

V případě shodného věku dětí a omezeného počtu volných míst bude ředitelka mateřské školy postupovat 

podle data narození dítěte (den, měsíc- přednost mají děti dříve narozené). 

 

V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným datem narození, bude mít 

přednost dítě, kterého první písmeno příjmení je dřívější v abecedě. 



Ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů je součástí přihlášky vyjádření dětského lékaře, včetně potvrzení o řádném očkování dítěte. 

 

*) Spádovost mateřských škol 

 

Školský obvod spádových mateřských škol je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 

Olomouce č. 1/2021 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární 

město Olomouc. 

 

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území 

obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu 

ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) a § 20 odst.3 Školského zákona. 

 

 

 

V Olomouci 27.04.2021  

 Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ 


