
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 
Smetanova 1526, 396 01 Humpolec 

 

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  
od školního roku 2022/2023 

 
Ředitelka Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 stanovila následující kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování na základě ustanovení   § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2022 
v případě, kdy počet žádostí překročí počet volných míst v mateřské škole: 

 

1. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let, s místem trvalého pobytu v Humpolci 

včetně místních částí*). 

2.  Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let, s místem trvalého pobytu v Humpolci 

včetně místních částí*). 

3. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 5 let, s místem trvalého pobytu v obcích, 

které nezřizují mateřskou školu a mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu 

o zajištění předškolního vzdělávání. **) 

4. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let, s místem trvalého pobytu v obcích, 

které nezřizují mateřskou školu a mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu 

o zajištění předškolního vzdělávání. **) 

5. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let, s místem trvalého pobytu v obcích, 

které nezřizují mateřskou školu a mají s městem Humpolec uzavřenou dohodu 

o zajištění předškolního vzdělávání. **) 

6. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 2 let, s místem trvalého pobytu v Humpolci 

včetně místních částí*). 

7. Ostatní děti, které neodpovídají kritériím 1 - 6. 
*) Brunka, Hněvkovice, Kletečná, Krasoňov, Lhotka, Petrovice, Plačkov, Rozkoš, Světlice, Světlický Dvůr, Vilémov 
**) Bystrá, Horní Rápotice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Řečice, Staré Bříště, Vystrkov 

 
Děti budou přijímány v řádném pořadí od kritéria č. 1, poté dle kritéria č. 2, atd., a v jednotlivých 
kritériích budou seřazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší. U sporných případů dětí 
umístěných současně na jednom místě v pořadí (stejné datum narození) rozhodne o pořadí dítěte los. 
 

Podmínky pro přijetí: 

• Podle ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu 

vzdělávání). 

• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 34 odst. 6 školského zákona 

rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 

popřípadě také registrujícího lékaře.  

 

V Humpolci dne: 19. dubna 2022 

 

Platnost od: 20. dubna 2022 

Účinnost: k termínu zápisu dle § 34 odst.2 školského zákona 

 

       Mgr. Hana Koudelová 

ředitelka mateřské školy 
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