
Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 

Nádražní 216, 285 09  Kácov 

 

www: www.zskacov.cz 

 327 324 229,  327 324 737      FAX 327 324 229      e-mail: zskacov@zskacov.cz 

 

 

IČ: 75034964                        DIČ: CZ75034964        Bankovní spojení: ČS Zruč n. S. 444546389/0800 

Součásti školy: 

 I. stupeň a ŠD  327 324 230   Školní jídelna   327 324 673      Mateřská škola     327 324 227 

Jirsíkova 83, 285 09 Kácov 

 

1 

Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 
 

Směrnice č. 7/2017 

 

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Obsah:  Čl.1 Úvodní ustanovení 

  Čl.2 Kritéria 

  Čl.3 Účinnost 

 

Vydal: Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 

Schválil: ředitel ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora – Mgr. František Procházka 

Účinnost: od 20.03.2017 

Závaznost: 

směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí, kteří žádají o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kácov, 

Nádražní 216 

 

Ředitel ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora, Mgr. František Procházka (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení  

§ 34  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění,  vydává tuto směrnici: 

 

          Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. 

 

 

   Čl. 2 

 

Kritéria 

1.    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) – 90 bodů.  
3.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve 

kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  

3.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, 

kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 

na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné 

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s 

hlubokým mentálním postižením.  

4. K předškolnímu vzdělávání lze přijmout jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
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5. 

Kritéria: Počet bodů: 

Děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní 

docházky 

 

90 

Trvalý pobyt dítěte 

Kácov, Račíněves, Zderadiny, Zderadinky, 

Zliv 
20 

spádové obce (Vranice, Psáře, Tichonice, 

Soušice, Chochol, Pelíškův Most, Polipsy, 

Čestín, Kněž, Kasanice, Holšice, Čížov, 

Brandýs, Koblasko, Zdebuzeves, Radonice, 

Zbizuby) 

20 

Věk dítěte 4 roky 

Dosažený věk dítěte 4 roky k 1.9. – platí pro 

děti z Kácova, Račíněvsi, Zderadin, 

Zderadinek a Zlivi 

42 

Dosažený věk dítěte ze spádových obcí         

4 roky k 1.9. a podepsaná veřejnoprávní 

smlouva o stanovení společného školského 

obvodu 

42 

Dosažený věk dítěte ze spádových obcí         

4 roky k 1.9. a nepodepsaná veřejnoprávní 

smlouva o stanovení společného školského 

obvodu 

10 

Věk dítěte 3 roky 

Dosažený věk dítěte 3 roky k 1.9. – platí pro 

děti z Kácova, Račíněvsi, Zderadin, 

Zderadinek a Zlivi 

21 

Dosažený věk dítěte ze spádových obcí         

3 roky k 1.9. a podepsaná veřejnoprávní 

smlouva o stanovení společného školského 

obvodu 

21 

Dosažený věk dítěte ze spádových obcí          

3 roky k 1.9. a nepodepsaná veřejnoprávní 

smlouva o stanovení společného školského 

obvodu 

5 

Věk dítěte 2 roky 

Dosažený věk dítěte 2 roky k 1.9. – platí pro 

děti z Kácova, Račíněvsi, Zderadin, 

Zderadinek a Zlivi 

2 

Dosažený věk dítěte ze spádových obcí 2 

roky k 1.9. a podepsaná  veřejnoprávní 

smlouva o stanovení společného školského 

obvodu  

2 

Individuální situace 

MŠ  Kácov navštěvuje nebo ZŠ Kácov 

navštěvuje (bude ZŠ Kácov od nového 

školního roku navštěvovat) sourozenec 

15 
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6. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body, které se sčítají  a pořadí dětí je dáno součtem všech bodů. Všechny 

hodnocené skutečnosti se posuzují ke dni podání žádosti, který bude každý rok předem stanoven. 

7. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií je pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). 

8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je 

možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku 

samostatný zápis.  

 

 

    Čl. 3 

Účinnost 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20.3. 2017 

 

 

 

 

V Kácově dne  17.3. 2017 

 

         

  

 

Mgr. František Procházka 

                         ředitel školy   

 


