
Informace a kritéria k přijímacímu řízení do Mateřské školy Újezd u Brna 

Termín odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy na školní rok 
2020/2021 se s ohledem na mimořádnou situaci nově stanovuje od 5. do 12. května 2020. 

• Kapacita mateřské školy je 125 dětí. 

• K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude přijímáno 23 dětí. 

• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku 
(k 31.8.2020), do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 
není-li stanoveno jinak.  

Z tohoto důvodu budou děti, výše uvedeny, s trvalým bydlištěm v Újezdě u Brna 
přijaty bez výhrady. Tyto děti jsou povinny docházet do mateřské školy po celý školní 
rok.  

Prosíme rodiče, aby si s sebou k zápisu připravili: 

- občanský průkaz zákonného zástupce  

- rodný list dítěte 

- potvrzení o trvalém pobytu (v případě cizinců) 

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře – žádost 

si můžete vyplnit formou elektronického předzápisu (odkaz bude zveřejněn začátkem 

dubna na webových stránkách školy), je možné také vyzvednout osobně v mateřské 

škole po dohodě s ředitelkou, nebo ji naleznete na webových stránkách mateřské 

školy. 



Pro přijímání dětí jsou stanovena tato kritéria: 

• Žádosti budou seřazeny postupně posuzovány podle spádovosti (trvalého pobytu 
dítěte) a následně podle data narození a dále podle uvedených kritérií. 

• Upřednostňovány jsou děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna starší 3 let. 

Vzhledem k aktuální situaci, Vám budou případné změny či postupy zápisu sdělovány na 
webových stránkách školy – www.msujezdubrna.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na 
ředitelku mateřské školy.  

 

            

V Újezdě u Brna dne 25.3.2020      Lenka Vaculíková 
                ředitelka MŠ  

1. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna s povinnou předškolní docházkou –  
dosažení 5 let věku dítěte do 31.8.2020 (pro případný odklad školní docházky)

2. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna -dosažení 4 let věku dítěte k 31.8.2020 
(upřednostněny budou děti s žádostí o celodenní docházku, před polodenní docházkou).

3. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna - dosažení 3 let věku dítěte k 31.8.2020 
(upřednostněny budou děti s žádostí o celodenní docházku, před polodenní docházkou).

5. Děti s trvalým pobytem mimo město Újezd u Brna, budou seřazeny podle věku od  
nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity (v případě nenaplnění kapacity mateřské 
školy).

6. Děti mladší 3 let, seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění 
kapacity MŠ. Rozhodující je zde také spádovost dítěte.

http://www.msujezdubrna.cz/

