
ZŠ a MŠ Petrovice, Petrovice 5, 403 37 okr. Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje ředitelka školy, a to podle § 165 odst. 2 

písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 

178/2016 Sb.) 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců a dokladu podle § 50 

zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podmínka povinného očkování se 

nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ZŠ a MŠ Petrovice, Petrovice 5, 403 37 okres 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria přijímání: 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

do Mateřské školy Petrovice, Petrovice 5, 403 37 okres Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, pro školní rok 2022/2023 

 

Kritéria – bodový systém 

Školský obvod MŠ (Petrovice, Krásný Les, Nakléřov): 

 Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ, u cizince místo pobytu ve školském obvodu 

MŠ………………………………………………………………………..15 bodů 

 Trvalý pobyt mimo spádovou oblast 

Petrovice……………………………………………..…………………....0 bodů 

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2022):  

 Předškoláci šestiletí (odklad školní docházky)……………………….... ..14 bodů 

 Předškoláci pětiletí…………………………………………………………13 bodů 

 Čtyřletí………………………………………………………………….. ..12 bodů 

 Tříletí……………………………………………………………………….12 bodů 

 Dvouletí (do 31. 8. 2022) ………………………………………………...   2 body 

 Dvouletí (do 31. 12. 2022)…………………………………………………..1 bod 

   Sourozenec: MŠ či ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte s tím, že rozhodujícím okamžikem pro 

přiznání bodového ohodnocení je návštěva MŠ či ZŠ ve školním roce 2021/2022, 

2022/2023…………………………………………………………………………. 5 bodů 

 



Každodenní docházka dítěte: 

 Celodenní délka pobytu……………………………………………………3 body 

 Polodenní délka pobytu……………………………………………………0 bodů 

 

Opakované podání žádosti………………………………………………………..3 body 

 

Pozn.: Kritérium „Školský obvod“ se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou nejméně 

třetího roku věku do 31. 8. 2022, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců 

místo pobytu ve školském obvodu Petrovice. Trvalý pobyt dítěte se posuzuje vždy ke dni 

vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2022. 

 Předpokládaný počet volných míst v MŠ na školní rok 2022/2023 je celkem 12. 

Informace zákonným zástupcům: 

Individuální vzdělávání (§ 34 školského zákona) 

Dle novely školského zákona má zákonný zástupce možnost vzdělávat dítě individuálně bez 

pravidelné docházky do MŠ. Pokud zákonný zástupce zvolí možnost individuálního 

vzdělávání, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku nebo současně s přihláškou k předškolnímu vzdělávání. V průběhu individuálního 

vzdělávání je zákonný zástupce povinen docházet do MŠ na konzultace. 

 

 

 

V Petrovicích dne 26. 4. 2022                                                     Mgr. Květuše Leistnerová 

                                                                                                               ředitelka školy 

                                                                                         


