
KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ  
do Mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 
pro zápis na školní rok 2023/2024 

 
 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

BYDLIŠTĚ 

ROZSAH 

DOCHÁZKY 

DÍTĚTE 

VĚK DÍTĚTE 
SKUPINA 

PRO PŘIJETÍ      
(číslo kritéria) 

Sudoměřice, 

místo 

trvalého 

pobytu 

 
Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 

2023 Datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. 1 

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 

2023 

Datum narození dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 

2 

 
Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 

2023, Datum narození dítěte od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 3 

Celodenní docházka  

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2023, jehož 

sourozenec do MŠ Sudoměřice dochází a bude pokračovat v 

docházce.  

Datum narození dítěte od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021. 

4 

Celodenní docházka  
Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2023.  

Datum narození dítěte od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020. 5 

Celodenní docházka  
Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2024  

Datum narození dítěte od 1. 1. 2021 – 31. 8. 2021 6 

Polodenní docházka  
7 

Bydliště 

v obci 

Sudoměřice 

 
Při určení pořadí dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými 

kritérii 1 – 7. 
8 

Jiná obec 
 

Dítě, jehož bydliště je jiné než Sudoměřice. Při určení pořadí 

dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými kritérii 1–8. 9 

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od tří let, nejdříve však děti od dvou let (v 

souladu s §33 a §34 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou 

zaměstnaní, OSVČ, nezaměstnaní, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně 

přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem, 

a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve 

skupině pro přijetí se nachází více dětí  než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím 

řízení, přijímají se přednostně starší děti.  

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím 

řízení.  

Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel v souladu 

s §33, odst. 6 a 7, zák. č. 563/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.                                                         

 

V Sudoměřicích 6. března 2023 

                                                                                                                                         Mgr. Michaela Janečková, ředitelka školy 

 

 

 



 

Informace o povinném předškolním vzdělávání  

určené pro zákonné zástupce dětí 

            

            Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let,  

             je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.  

                        Tato povinnost se vztahuje:  

        - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,  

        - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,  

        - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. 

 

           Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce  

           přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.  

           Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek,  

           za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč. 

         

 


