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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Boršice u Blatnice, okres 

Uherské Hradiště, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022 

 

Kritéria: Počet bodů: 

1. Věk         

              dítěte 

5 let dosažených k 31. 8. 2021 10 

4 roky dosažené k 31. 8. 2021 6 

3 roky dosažené k 31. 8. 2021 4 

3 roky dosažené k 31. 12. 2021 3 

2 roky dosažené k 31. 8. 2021 1 

2. Trvalý pobyt v Boršicích u Blatnice u dítěte, které dosáhlo věku 

minimálně 3 let k 31. 8. 2021  

5 

3. Individuální 

situace dítěte 

 

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané 
MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce  

2 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 
 

1 

4. Bydliště dítěte v Boršicích u Blatnice* 3 

* Vztahuje se též na děti občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce Boršice u 

Blatnice a také na cizince ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu delší než 90 dnů a mají hlášeno místo pobytu 
na území obce Boršice u Blatnice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR. 

 

Každému žadateli – dítěti budou přiděleny body za dosažená kritéria, žadatelé se shodným počtem 

přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). 

Při zápisu dostanete registrační číslo - kód, který vám bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. 

Ve správním řízení pak bude do 30 dnů rozhodnuto o žádostech, seznam s kódy a výsledkem bude 

vystaven ve venkovní vitríně před MŠ, na vchodových dveřích a na webu MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí 

dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. 

Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává ke Krajskému úřadu ve 

Zlíně. 
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