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Ředitel ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou stanovuje 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 v případě, kdy počet žádostí   
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí cílovou kapacitu MŠ.  

Podle zákona č. 67/2022 Sb. nemohou v tomto termínu podávat žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude podle §2 odst. 5 zápis 24. 6. 2022. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023: 

Jména dětí budou seřazena podle platných kritérií a podle věku od nejstaršího po 
nejmladší. 

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a odst. 1, 
školského zákona a jejich trvalé bydliště je na území obce Radostín nad Oslavou, 
v místní části Zahradiště nebo ve spádových obcích určených pro MŠ Radostín nad 
Oslavou – Kněževes, Krásněves, Zadní Zhořec. 

2. Děti, které do 31. 12. 2022 dovrší 3 let věku a jejich trvalé bydliště je na území obce 
Radostín nad Oslavou, v místní části Zahradiště nebo ve spádových obcích. Zároveň 
musí být řádně proočkovány podle §50, zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného 
zdraví. 

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a jejich trvalé bydliště je 
mimo spádovou oblast. 

4. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast, které do 31. 12. 2022 dovrší 3 let 
věku. Tyto děti musí být řádně proočkovány. 
 

Zvlášť závažné sociální a zdravotní důvody: 

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele. (Sociální 
potřebnost dítěte, dítě se specifickými vzdělávacími potřebami apod.) 

Na základě podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zahájeno v dané věci 
správní řízení. 



Zákonní zástupci jsou povinni na výzvu oprávněné úřední osoby (vedoucí učitelky) předložit 
průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu). 

Doklady k zápisu: občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas cizích státních příslušníků, 
rodný list dítěte 

 

V Radostíně nad Oslavou 14. 1. 2022 

Platnost od 1. 4. 2022 

Účinnost od 1. 4. 2022 

 


