
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace 
 
Čj. 1/20 
 
Přijímání uchazečů k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, od 1. 9. 2020 
 
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6 svou ředitelkou informuje o přijímání uchazečů 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mikulov, 
Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace od 1. 9. 2020: 
a) o přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání uchazečů, 
b) o podmínce přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání, 
c) o stanovených kritériích přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020. 
 
 
1. Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání 
 
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, přijímá přihlášky uchazečů o předškolní vzdělávání 
v termínu 4.5. – 15.5.2020 následujícími způsoby: 
 
- hospodarka@msmikulov.cz s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail) 
- do datové schránky školy – e9nkuve 
- poštou, popř. vhozením žádosti s kopií očkovacího průkazu do schránky školy 
- po písemné dohodě na reditelka@msmikulov.cz lze přihlášku vyplnit přímo v MŠ 
 
Rodiče uchazečů si vytisknou formulář přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Mikulov, Pod Strání 6 na webových stránkách školy msmikulov.cz 
Vyplní, podepíší a přiloží kopii očkovacího průkazu. Není nutno navštěvovat pediatra. Pouze v 
případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce na dálku kontaktuje 
praktického lékaře a vyžádá si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a potvrzení připojí k přihlášce. 
 
Po zpracování přihlášek zákonným zástupcům emailem, nebo telefonicky sdělíme, zda 
přihláška obsahuje všechny náležitosti, přidělíme registrační číslo. Zároveň budeme 
informovat o termínu nahlédnutí do spisu a pravděpodobném termínu vyhodnocení 
zápisu.  
 
 
2. Podmínka přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání 
 
K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání. 
 
 
 
3. Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání 

mailto:reditelka@msmikulov.cz


 
 
3. 1 Přednostní přijetí uchazeče rok před nástupem povinné školní docházky 
 
V souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je vždy přednostně 
přijato dítě, které má místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizinců 
místo pobytu, nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově: 
 - rok před nástupem povinné školní docházky, který dosáhne věku 5let k 31.8.2020 
- dítě s odkladem školní docházky 
- dítě, které dosáhne věku 4 let k 31.8.2020 
- dítě, které dosáhne věku 3let k 31.8.2020 
 
3. 2 Kritéria přijetí aplikovaná na uchazeče, kteří nejsou přijímáni přednostně 
 
Jestliže uchazeč není uchazečem z příslušného školského obvodu, pak jsou při posuzování 
uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem 
bodů. 
 

Základ 
kritéria 

Kritérium 
 

Počet 
bodů 

Okamžik, ke 
kterému se 
posuzuje 
splnění 
kritéria 

Věk 
uchazeče 

K předškolnímu 
vzdělávání se 
přednostně přijímá 
starší uchazeč. 

uchazeč dosáhl 5 let věku 4 body ke dni  
31. 8. 2020 uchazeč dosáhl 4 let věku 3 body 

uchazeč dosáhl 3 let věku 2 body 

uchazeč dosáhl 2 let a 
méně let věku 

0 bodů 

Trvalý 
pobyt 
uchazeče 

K předškolnímu 
vzdělávání se 
přednostně přijímá 
uchazeč s trvalým 
pobytem ve školském 
obvodu 

uchazeč má místo trvalého 
pobytu ve spádovém 
školském obvodu 

3 body ke dni vydání 
rozhodnutí 

uchazeč má místo trvalého 
pobytu v obci Mikulov 
 

2 body 

Uchazeč s trvalým 
pobytem mimo obec 
Mikulov a spádový školský 
obvod 

1bod 

Druh 
provozu 

K předškolnímu 
vzdělávání se 
přednostně přijímá 
uchazeč, který se 
přihlašuje 
k celodennímu provozu. 

přihlášení uchazeče 
k celodennímu provozu 

3 body ke dni vydání 
rozhodnutí 

 
 



3.3 Postup v případě rovnosti bodů 
V případě rovnosti bodů je přednostně přijat uchazeč, v jehož případě nastala zvýšená 
sociální potřebnost dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace (např. osiřelé dítě; dítě, 
kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení). Při další rovnosti 
bodů rozhoduje datum narození dítěte. 
 
Mikulov 16.4.2020       Lenka Říhová 

ředitelka školy 


