
 
 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2023/2024 

v mateřských školách v Letovicích 
 

 

Ředitelky mateřských škol v Letovicích – Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, 
příspěvková organizace, Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková 
organizace, Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace, 
Mateřská škola Letovice, Tyršova 336/2, okres Blansko, příspěvková organizace stanovily kritéria, podle 
kterých budou postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 zákona 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 v případech, kdy počet 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného 
počtu dětí v mateřské škole. 
Při přijímání dětí vycházejí ředitelky mateřských škol z kritérií, která jsou uvedena v následující tabulce. 
Rozhodující je celkový součet bodů. 
V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude určeno pořadí podle data narození dítěte (bude vždy 
upřednostněno starší dítě). V případě shody v datu narození u více dětí bude určeno pořadí podle 
abecedy (příjmení a jméno dítěte). 
Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka mateřské 
školy. 

 

Kritérium Bodové 
ohodnocení 

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Letovice* 10 

Dosažení věku dítěte nejméně 5 let do 31. 08. 2023 (povinné předškolní vzdělávání) 9 

Děti narozené od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 6 

Děti narozené od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020 5 

Děti narozené od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020 2 

Děti narozené od 01. 01. 2021 do 31. 08. 2021 1 

 
* Společný školský obvod pro předškolní vzdělávání stanovený Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2022, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Letovice a část společného 
školského obvodu mateřské školy. Do společného školského obvodu patří město Letovice, jeho místní 
části a obce Lazinov, Stvolová, Petrov, Skrchov, Nýrov, Vranová, Sulíkov. 

 
K zápisu do MŠ (02. 05. - 16. 05. 2023) konkrétní termín 16. 05. 2023 nemohou podat přihlášku cizinci 
s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen 
termín zápisu (01. 06. – 15. 07. 2023) -  konkrétní termín je 01. 06. 2023 od 10.00 do 15.00 hod. 
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня (16. 05. 2023) не можуть подати заяву 
іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 
1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 
зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 
2023 року по 15 липня 2023 року – 01. 06. 2023 od 10.00 do 15.00 hod. 
 
Iva Širůčková, ředitelka MŠ Letovice, Čapkova 
Eva Pařilová, ředitelka MŠ Letovice, Komenského 
Lenka Nováková, ředitelka MŠ Letovice, Třebětínská 
Luďka Mašková, ředitelka MŠ Letovice, Tyršova                                              


