
Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek 
  Čížová 18, 398 31 
Tel:382 279 278, IČO:70986584, email: skola@cizova.cz 
  Čj: 53/2021 

 

Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Čížová pro školní 

rok 2021/2022 
 

 
Školní rok začíná 1. září 2021. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čížová 
podaná rodiči dítěte, kterému nejsou v době zápisu do MŠ 2 roky, bude přijata, pokud dítě dovrší 2 let 
věku nejpozději k 31. 8. 2021. 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 do MŠ Čížová vychází 
ředitel školy při překročení počtu žádostí maximálního možného počtu volných míst v MŠ z 
následujících kritérií. 
Počet volných míst je celkem 13. Pokud, dojde k pohybu a upřesnění v počtu volných míst, bude 
počet volných míst aktualizován ke dni zápisu 2. 5. 2021. Počet volných míst může být snížen v 
souladu s §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. 

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území obce Čížová. 
     V případě počtu žádostí, které převyšují možnosti školy, bude ředitel školy postupovat podle níže 
uvedených kritérií. 
 

Kritéria 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Čížové a 
k ní spadových obcí, tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby 
zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne nejméně čtyř let 
věku do 31. 8. daného roku. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne tří let věku do 
31. 8. daného roku. 

4. Dítě s trvalým pobytem v Čížové a k ní spádových obcí, které dosáhne dvou let věku do 31. 8. 
daného roku podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí 
věku dítěte. V případě, kdy počet uchazečů překročí kapacitu MŠ, rozhoduje dřívější datum 
narození dítěte, při shodě data narození rozhoduje los. V případě losování se toto koná za 
přítomnosti ředitele školy, vedoucí učitelky a zástupce zřizovatele, losuje ředitel školy. 

 
Potřebné dokumenty: Rodný list dítěte 
   Občanský průkaz 

   Očkovací průkaz 

 
 
Dne: 22. 4. 2021                            Mgr. Jan Kropáček 
                 ředitel školy 
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