
 
 

 

Další informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022 

 

1. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů 
 
Podmínky přijetí 
 
Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před, 
ke dni 31. 8. 2021 nedovršily pátý rok věku), musí mít v Potvrzení lékaře vyjádření, že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Bez toho nemůže být dítě do mateřské školy přijato. 
 
Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovršily 
pátý rok věku), nemusí mít v Potvrzení lékaře vyjádření, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním. 
 
Kritéria přijetí 
 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 3. května 2021 00.00 h-14. května 2021 24.00 h  

Počet bodů 

1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. centrum včetně částí města – Horní Lhota, Dolní Lhota, 
Češkovice, Obůrka, Těchov, Žižlavice, Lažánky, Skalní Mlýn, Klepačov, Olešná, Obůrka) 

  

ANO – ve spádovém obvodu školy 25 

ANO – mimo spádový obvod školy 15 

NE 0 

2. Věk dítěte   

dítě, které nejpozději k datu 31. 08. 2021 dosáhne nejméně 5 let věku 16 

dítě narozené v období 01. 09. 2016 až 31. 08. 2017 15 

dítě narozené v období 01. 09. 2017 až 31. 08. 2018 14 

dítě narozené v období 01. 09. 2018 až 31. 12. 2018 2 

dítě narozené v období 01. 01. 2019 až 31. 08. 2019 0 

 

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak, že pokud 

nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle následujícího kritéria a 

násl., až do konečného seřazení uchazečů: 

 

1. dřívějšího data narození, 
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí, 
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí, 
4. losem (v případě určení pořadí losem stanovuji tříčlennou komisi ve složení: předseda komise 

– předseda školské rady, člen komise – vedoucí učitelka MŠ, člen komise – učitelka MŠ) 
 

 
Přednostně do naší mateřské školy budou přijímány děti ze spádové oblasti.  

info@duhovaskolicka.cz 
516 410 891 



 
 
Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, 
tvoří ulice: Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1-32), Konečná, Křižkovského, Mánesova, 
Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.  
 
 

2. Počet dětí, které je možné přijmout 
 
Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: 10 dětí. 
 

3. Podání žádosti a navazující činnosti 
 
a) Tiskopisy Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Potvrzení lékaře vyplní a doručí 

zákonný zástupce mateřské škole v termínu od 3. května 2021 00.00 hodin do 14. května 2021 24.00 
hodin.   
 

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2021 nebude plnit povinnost předškolního 
vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2021 nedosáhne pěti let věku) musí v Potvrzení lékaře mít 
vyjádření, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 
 

c) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2021 bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 
(tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2021 dosáhne pěti let věku) nemusí mít v Potvrzení lékaře vyjádření, že 
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

 
d) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Zápisní lístek a Vyjádření lékaře k očkování jsou zveřejněny 

na webových stránkách mateřské školy v sekci Úřední deska nebo Dokumenty. Tiskopisy si lze 
vyzvednout 29.-30. 4. 2021 v době 8.00-10.00 hodin a 15.00-17.00 hodin v zádveří základní školy (vstup 
k velké tělocvičně, schody ze dvora školy). 

 
e) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) obdrží do e-mailu, který uvede v zápisním listu, přidělení 

registračního čísla. 
 
f) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a webových 
stránkách školy 31. 5. 2021 v 8.00 hodin.   

 
g) Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se lze odvolat do 15 dnů. Odvolání 

se podává u ředitele školy, který rozhodnutí vydal. 
 
 
 
V Blansku dne 12. 4. 2021     Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA, ředitel školy 


