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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk.rok 2020/2021: 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li v zákoně stanoveno jinak. Dle § 34 zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), stanovila ředitelka tyto kritéria, podle kterých 

budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí (= kladná rozhodnutí) se 

oznamují způsobem, který upravuje ustanovení § 183 školského zákona, tj. tímto 

způsobem: 

Na veřejně přístupném místě ve škole – atrium – dveře MŠ1 + web MŠ 

 se 12.6.2020 zveřejní seznam přijatých dětí, a to pod přiděleným 

registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za 

oznámená. 

Rozdělení přijatých dětí na jednotlivá pracoviště Mateřské školy Moravany: 

Děti, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Moravany, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 budou 

rozděleny na jednotlivá pracoviště tak, že: 

1. Děti s trvalým pobytem v obci Moravany v posledním roce před 

zahájením školní docházky 

2. Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Moravany 

3. Děti splňující kritérium 1.-2. budou řazeny od nejstaršího  

k nejmladšímu 

4. V případě shodného data narození dětí na posledním místě 

rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupce 

zřizovatele 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Havránková 

ředitelka MŠ Moravany 

1. Děti, které mají ve šk.roce 2020/2021 v MŠ Moravany sourozence, 

budou zařazeny na pracoviště Novosady 39, Moravany. 

2. Dále budou děti seřazeny dle věku od nejstaršího k nejmladšímu 

a zařazeny na pracoviště MŠ Novosady 39, Moravany. 

3. Po naplnění kapacity MŠ Novosady 39, Moravany, budou děti 

zařazeny na MŠ Pšeník 18 Brno, odloučené pracoviště MŠ 

Moravany. 
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