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Čj. 16/2023 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

Mateřská škola Knovíz, okres Kladno, od 1. 1. 2003 

 

 

Mateřská škola Knovíz, okres Kladno zveřejňuje následující informace související se 

zápisem k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2023: 

 

1. místo a doba podání žádosti (přihlášky), 

2. podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů, 

3. počet dětí, které je možné přijmout,  

4. podání žádosti (přihlášky) a navazující činnosti. 

 

 

1. Místo a doba zápisu 

 

Místo podání žádosti (přihlášky): Mateřská škola Knovíz, okres Kladno 

Adresa:      Knovíz 55, 274 01 Slaný 

 

Doba podání žádosti (přihlášky): 10. 5. 2023 od 9:00 hodin do 11:00 hodin osobně 

s dítětem, jež žádá o přijetí, v Mateřské škole Knovíz, okres Kladno 
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2. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů 

 

2. 1 Podmínka přijetí 

 

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2023 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, 

které před ke dni 31. 8. 2023 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o 

tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti 

nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2023 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke 

dni 31. 8. 2023 dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nepředkládají. 

 

2. 2 Kritéria přijetí 

 

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Knovíz, okres Kladno, jsou posuzováni podle 

následujících kritérií: 

 

I. 

V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy 

přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou pátého 

roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském 

obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Knovíz, okres 

Kladno, je obec Knovíz. 

 



Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. 2023. 

Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče (v případě cizince pobytu 

uchazeče) se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.  

 

II. 

V případě, že počet uchazečů, kteří jsou v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská 

škola Knovíz, okres Kladno přednostně přijímáni k předškolnímu vzdělávání, je takový, že 

v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském 

rejstříku, postupně se použijí následující pravidla určující přijaté uchazeče: 

a) K předškolnímu vzdělávání jsou nejprve přijati uchazeči, kteří jsou přednostně 

přijímáni k předškolnímu vzdělávání a kteří jsou současně od 1. 9. 2023 povinni plnit 

povinnost předškolního vzdělávání.  

b) Jestliže je počet uchazečů, kteří jsou přednostně přijímáni k předškolnímu vzdělávání 

a kteří jsou současně od 1. 9. 2023 povinni plnit povinnost předškolního vzdělávání, 

takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí 

uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči určí losováním (tj. přijatí 

uchazeči budou vylosováni). Losování proběhne v den určený ředitelkou mateřské školy, 

o kterém jsou zákonní zástupci uchazečů informováni prostřednictvím webových 

stránek Mateřské školy Knovíz, okres Kladno nejméně s desetidenním předstihem. 

Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů. Losování provede 

ředitelka Mateřské školy Knovíz, okres Kladno. Z losování se pořídí videozáznam. 

 

III. 

Jestliže jsou přijati k předškolnímu vzdělávání všichni uchazeči uvedení v bodě I., jsou při 

posuzování ostatních uchazečů použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč 

s celkovým vyšším počtem bodů. 

 

V případě rovnosti bodů se lépe umístí (tj. umístí se v celkovém pořadí uchazečů výše) 

uchazeč, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky. 

 



V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne losování. Losování provede 

ředitelka školy za přítomnosti zástupce zákonných zástupců uchazečů. Z losování se pořídí 

videozáznam.  

 



 

Skupiny Kritéria pro zařazení do skupiny a přidělení bodů 

A. Bodové 

ohodnocení 

Každému žadateli 

v této kategorii 

bude přiděleno 

B. Postup v případě rovnosti 

bodů po bodovém ohodnocení 

ve skupině dle sloupce A 

Skupina 1 

Děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) 

s trvalým pobytem v obci Knovíz 

 

100 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 2 

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/2024 

dosáhnou nejméně 4. roku věku (ke dni 31. 8. 2023) 

k celodenní docházce s trvalým pobytem v obci 

Knovíz 

 

90 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 3 

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/2024 

dosáhnou nejméně 4. roku věku (ke dni 31. 8. 2023) 

k polodenní docházce s trvalým pobytem v obci 

Knovíz 

 

80 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 4 

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/2024 

dosáhnou nejméně 3. roku věku (ke dni 31. 8. 2023)  

k celodenní docházce s trvalým pobytem v obci 

Knovíz 

 

70 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 5 

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/2024 

dosáhnou nejméně 3. roku věku (ke dni 31. 8. 2023) 

k polodenní docházce s trvalým pobytem v obci 

Knovíz 

 

60 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 6 
Děti mimo spádovou oblast mateřské školy 

k celodenní docházce 
20 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

Skupina 7 
Děti mimo spádovou oblast mateřské školy 

k polodenní či jiné docházce 
10 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího k nejmladšímu 

 

Doplňující kritérium platné pouze u skupiny 6 a 7 se uplatní jen u dětí, které mohou žádat o přednostní 

přijetí v jiné MŠ: sourozenec již přijatého dítěte = 10 doplňkových bodů 



3. Počet dětí, které je možné přijmout 

 

Počet dětí, které je možné přijmout, je 11 dětí. 

 

4. Podání žádosti (přihlášky) a navazující činnosti 

 

a) Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení od lékaře lze 

vyzvednou na Obecním úřadě Knovíz v době úředních hodin, tj. pondělí a středa od 8:00 

hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Dále je tiskopis žádosti (přihlášky) 

a potvrzení od lékaře zveřejněn na webových stránkách školy v sekci informace pro 

rodiče, zápis do MŠ. 

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2023 nebude plnit povinnost 

předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2023 nedosáhne pěti let věku) podá 

vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte 

s připojeným potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci.  

c) V případě, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného dítěte není doložena 

potvrzením lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, doklad, 

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

zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti ve  lhůtě do 12. 5. 2023. 

d) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte), které od 1. 9. 2023 bude plnit povinnost 

předškolního vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 8. 2023 dosáhne pěti let věku) podá 

vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti 

nepřipojuje potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

e) Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení od lékaře 

odevzdá zákonný zástupce uchazeče osobně dne 10. 5. 2023 od 9:00 hodin do 11:00 hodin 

v budově Mateřské školy Knovíz, okres Kladno za přítomnosti uchazeče (dítěte) o přijetí. 



f) K ověření údajů uvedených v žádosti (přihlášce) je zákonný zástupce uchazeče požádán o 

nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte). 

g) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je ústně informován o registračním čísle přiděleném 

uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o 

způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ústně 

sdělené informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě. 

 

 

V Knovízi dne 20. 3. 2023 

 

 

……………………………………………………….. 

              Mgr. Martina Petržílová 

            ředitelka školy 

 

 


