
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
do Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace 

pro školní rok 2021/2022 
 

Podmínky: 
1) Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve 

věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. MŠ Na Paloučku má zřízenu 
samostatnou třídu pro děti ve věku od 2 – 3 let. Dítě může být zapsáno nejdříve po dovršení 
věku 2 let. 
 

2) Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní 
vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:  

o na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,  

o a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,  

o na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,  

o  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

 Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek.  

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na dítě, kterému byl povolen odklad školní 
docházky. 

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
 

3) Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně třetího roku věku a děti starší. 

 
Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. Přednostně bude dítě tříleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod 
pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce města 
Horažďovice č. 1/2021. 

 
1) Zákonný zástupce dítěte poskytuje mateřské škole nezbytné údaje pro zápis dítěte: 

jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě 
jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena - MŠ. 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě 
zastupovat.  Zákonný zástupce předloží u zápisu do MŠ občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 

2) Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí 
mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, 
že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 

3) Pokud dítě, které má být přijato k plnění povinného předškolního vzdělávání nemá trvalý 
pobyt na území města Horažďovice, jeho částí nebo obcí se kterými město Horažďovice 
uzavřelo dohodu o vytvoření školských obvodů, musí rodič prokazatelně doložit, že zde dítě 
bydlí (např. nájemní smlouva). 

 

4) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení bezodkladně, 
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.  

5) Maximálně bude přijato 33 dětí. 



Kritéria pro zápis dětí do MŠ Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace 

 
V případě většího počtu žádostí o přijetí do MŠ Na Paloučku, než je kapacita volných míst, bude 
ředitelka MŠ vycházet při přijímání dětí do MŠ z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně 
bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována dle stavu k 1. září 2021. 

       

Pořadí 
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ 

Bodové  
ohodnocení 

1.  
Přednostně budou přijaty děti k plnění povinného předškolního vzdělávání  
s trvalým pobytem nebo bydlištěm spádového obvodu Horažďovic určeného 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, kterou tvoří: 

a) na území města Horažďovice ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, 
Hornická, Husova, Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská, 
Mayerova, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, 
Předměstí, Příkopy, Příčná, Rybářská, Smetanova, Strakonická, 
Šumavská, Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části 
města - Babín, Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov. 

b) a dále z obcí Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, 
Kejnice, na základě uzavřených dohod obcí a města Horažďovice o 
vytvoření školských obvodů mateřských škol  

 
 
 
 
 
 
 

30 

2.  
Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku: 

a) Z části společného školského obvodu, kterou tvoří na území města 
Horažďovice ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, 
Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská, Mayerova, Na 
Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, 
Příkopy, Příčná, Rybářská, Smetanova, Strakonická, Šumavská, 
Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části města Babín, 
Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov 

b) a dále z obcí Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, 
Kejnice, na základě uzavřených dohod obcí a města Horažďovice o 
vytvoření školských obvodů mateřských škol 

 
 
 
 
 
 
 

25 

3.  
 Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku 
věku: 

a) Z části společného školského obvodu, kterou tvoří na území města 
Horažďovice ulice 5. května, Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, 
Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská, Mayerova, Na 
Vápence, Nad Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, 
Příkopy, Příčná, Rybářská, Smetanova, Strakonická, Šumavská, 
Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, Žižkova a části města Babín, 
Boubín, Komušín, Svaté Pole, Veřechov 

b) a dále z obcí Hejná, Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, 
Kejnice, na základě uzavřených dohod obcí a města Horažďovice o 
vytvoření školských obvodů mateřských škol 

 
 
 
 
 
 

20 

4.  
 

Děti k plnění povinného předškolního vzdělávání s trvalým pobytem nebo 
prokazatelným pobytem na území města Horažďovice a částí města:  
ulice Budovatelů, Družební, Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího 

18 



z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová, Mírové náměstí, 
Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, 
Peškova, Plzeňská, Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, 
Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická Lhota, Třebomyslice 

5.  Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku s trvalým pobytem nebo prokazatelným pobytem na území města 
Horažďovice a částí města:  
ulice Budovatelů, Družební, Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího 
z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová, Mírové náměstí, 
Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, 
Peškova, Plzeňská, Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, 
Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická Lhota, Třebomyslice 

16 

6.  Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku 
věku s trvalým pobytem nebo prokazatelným pobytem na území města 
Horažďovice  a částí města:  
ulice Budovatelů, Družební, Havlíčkova, Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího 
z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, Lipová, Mírová, Mírové náměstí, 
Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, 
Peškova, Plzeňská, Podbranská, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, 
Za Tržištěm, Zářečská a části města Horažďovická Lhota, Třebomyslice 

15 

7.  Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2021 do 31.12. 2021 s trvalým pobytem 
dítěte na území města Horažďovice, částí města a dále z obcí Hejná, Malý Bor, 
Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, Kejnice. 

10 

8.  Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1.2022 do 30. 4. 2022 s trvalým pobytem 
dítěte na území města Horažďovice a spádových obcí a dále z obcí Hejná, Malý 
Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, Kejnice. 

6 

9.  Děti s jiným trvalým pobytem než na území města Horažďovice, jeho částí a 
obcí uvedených v kritériích výše, budou přijímány v pořadí dle dosaženého 
věku: 5 let – 5 bodů, 4 roky – 4 body, 3roky – 3 body, 2 roky – 2 body 

5 - 2 

10.  MŠ navštěvuje starší sourozenec dítěte k 1.9.2021 2 

11.  Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně). 2 

12.  Dítě se hlásí k celodennímu provozu. 10 

13.  Sociální potřebnost dítěte. * 5 – 10 

Celkový počet bodů  

 

*Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální 

potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě 

samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí 

sociální vyloučení apod.)  

 V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých případech zohledněna výdělečná činnost 

rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytnout 

vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, 

pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším 

dítětem. 

 Za zaměstnaného se považuje i osoba hlášená na Úřadu práce (práci si hledající) a studující 

v denním studiu.  

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace byla stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2021/2022.                                         


