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Kritéria k přijímání dětí do MŠ Brodek u Konice 
 

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 
jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem Brodek u Konice. 

2. Dále děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s místem trvalého pobytu 
na území obce Brodek u Konice, která školu zřizuje. 
 

3. Poté děti podle věku od nejstarších po mladší 3let, s místem trvalého pobytu na území obce 
Brodek u Konice, která školu zřizuje. 

4.  Dále se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž 
vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem mimo území obce Brodek u 
Konice. 

5.  Následně děti s trvalým pobytem v jiných obcích – Suchdol, Horní Štěpánov a ostatní 
okolní obce podle věku od nejstarších po mladší 3let. 

6. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let 
s trvalým pobytem na území Brodek u Konice, do naplnění kapacity školy. 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu 

Dítě starší 3 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu 
školního roku), do naplnění kapacity školy. 

Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejsou stanovena žádná kritéria. 

  

Nárok na přednostní přijetí mají děti:  
od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku 
(§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. 
– 16. května 2017;  
- od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku 
(§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2. 
– 16. května 2018;  

- od 1. 9. 2020 děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 druhého roku věku (§ 34 odst. 3 školského 
zákona – znění účinné od 1. 9. 2020) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2020. 
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Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání do MŠ Brodek u Konice 

1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s obcí Brodek u Konice v měsíci květnu (v době 
mezi 1. -  16. květnem) 

2. Vyhlašuje se prostřednictvím nástěnky MŠ,  informačními plakáty vyvěšených na 
veřejných místech, internetovými stránkami MŠ.  

3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok. 
4. Místo přijímání žádostí pro celou MŠ Brodek u Konice je stanoveno v době vyhlášení. 
5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží: 

• žádost o přijetí (dostupná v MŠ) 
• rodný list dítěte           
• potvrzení lékaře (zápis evid. list) 

  

Postup při vyřizování žádosti 

1. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona 
a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Brodek u Konice“, 

2. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí 
či nepřijetí dítěte do MŠ. 

3. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na nástěnce v 
MŠ, na www stránkách školy (po dobu 15 dní).  Rozhodnutí o nepřijetí je zasláno 
poštou do vlastních rukou žadatele. 

  

Zpracovala Vlasta Greplová, vedoucí MŠ, dne 21. 8. 2017 

Mgr. Kateřina Dostálová 
ředitelka ZŠ a MŠ  

                                                                                                   

 


