
  

Mateřská škola Újezd u Brna, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Palackého 200, 664 53 Újezd u  Brna, tel. 544 224 204 

 

Stanovená kritéria pro pro přijímání dětí na školní 2021/2022  

 Kapacita mateřské školy je 125 dětí.  

 K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude přijímáno 30 dětí.  

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

(k 31.8.2021), do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

není-li stanoveno jinak. Z toho důvodu budou děti výše uvedeny, s trvalým bydlištěm 

v Újezdě u Brna přijaty bez výhrady  

 

 Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

1. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna s povinnou předškolní docházkou - 

dosažení 5 let věku dítěte do 31.08.2021 (případně děti s odkladem školní docházky). 

2. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna – dosažení 4 let věku dítěte      

k 31.08.2021 (upřednostněny budou děti s žádostí o celodenní docházkou, před 

polodenní docházkou). 

3. Děti s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna – dosažení 3 let věku dítěte 

k 31.08.2021 (upřednostněny budou děti s žádostí o celodenní docházku, před 

polodenní docházkou. 

4. Děti s trvalým pobytem mimo město Újezd u Brna - starší 3 let, budou seřazeny podle 

věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity (v případě, že nebude 

naplněna kapacita MŠ). 

5. Děti mladší 3 let s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna, seřazeny podle věku 

od nestarší po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ (v případě, že nebude naplněna 

kapacita MŠ). 

 

 Žádosti budou seřazeny a posuzovány podle výše uvedených kritérií. 

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

 

Případné změny a další doplňující údaje týkající se zápisu budou postupně aktualizovány na 

stránkách mateřské školy – www.msujezdubrna.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na 

ředitelku mateřské školy. 

 

 

 

V Újezdě u Brna dne 23.3.2021     Bc. Lenka Vaculíková 

         ředitelka mateřské školy 
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