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Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, příspěvková organizace 

  
Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání.  

 

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:  

 

1) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní 

zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).  

2) Děti, které k 31.8.v daném kalendářním roku dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout 

pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.  

 

 
Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání: 

 

1. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. 

Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším celkovým hodnocením 

 

Kritérium Uchazeč dosáhl k 31.8.: Body  

Věk uchazeče 5 let věku přednostní 

přijetí  

trvalé bydliště 

v obci Sedlec 4 roky věku 

děti s odkladem školní docházky 

3 let věku 4  

 2 let a méně 0  

Trvalý pobyt 

uchazeče* 

je trvalý v obci 5  

není trvalý v obci 0  

Individuální 

situace uchazeče 

nástup do MŠ od 1.9. 5  

mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 3  

dítě se hlásí k celodennímu provozu 2  

 
 

* Upřednostnění se týká 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) školského zákona.  

 

2. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních 

případech: 

- zohledněna výdělečná činnost rodiče uchazeče, pokud je rodič jiného uchazeče, který není výdělečně 

činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu uchazeči sám. K výdělečné činnosti se však 

nepřihlédne, pokud je rodič uchazeče, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s 

dalším dítětem.  

- zohledněn uchazeč, v jehož případě nastala zvýšená sociální potřebnost dítěte v důsledku nepříznivé 

sociální situace (např. osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální 

vyloučení).  

 

Sedleci  dne  18.4.2017                             

 

 

                             Mgr.M.Schallenbergerová 

                                                                                                                              ředitelka školy 


