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Základní škola a Mateřská škola Tatce, Ke Hřišti 195, 289 11 Tatce, 

tel.: +420 325 595 567, e-mail: zs.tatce@seznam.cz  IČ: 71005765 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 

mateřské školy Tatce 
 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
 Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu v obci Tatce, 

Toušice a Mlékovice. 

 Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu 

vzdělávání). 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou 

 
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 

34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria: 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní 

vzdělávání, které mají místo trvalého pobytu v obci Tatce, Toušice, Mlékovice. 

 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud splňují 

podmínku trvalého pobytu v obci Tatce, Toušice, Mlékovice. 

 

3. Děti mladší 3 let v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, pokud splňují 

podmínku trvalého pobytu v obci Tatce, Toušice, Mlékovice. 

 

4. Děti, kteří prokazatelně bydlí v obci Tatce, Toušice a Mlékovice, ale nesplňují podmínku 

trvalého pobytu ve spádové obci, v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 

kapacity. 

 

5. Děti z ostatních obcí, které nesplňují podmínku trvalého pobytu ve spádové obci, v pořadí 

od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.  

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele 

(zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte). 

 

Doplňující informace 

 
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná 

v určeném termínu pro následující školní rok. Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout stanovenou 

kapacitu tříd. Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný 

věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: sourozenec v mateřské, základní škole. 

 

 

V Tatcích dne 11.2.2021                     Mgr. Hana Vlčková 

                                                                  ředitelka školy                                                                                                                      
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