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Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu a školnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, 

platná pro cizince s vízovým štítkem, který dokladuje, že uchazečům byla poskytnuta 

dočasná ochrana  

 
1. Mateřská škola 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Moutnice, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria a jejich bodové 

ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí do mateřské školy, 

podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu.  

V mateřské škole je možno obsadit 1 místo na výjimku, kterou udělí zřizovatel – Obec 

Moutnice. Toto místo bude obsazeno pouze v případě uchazeče s povinnou předškolní 

docházkou.  

Bodové hodnocení, vypsané na toto místo:  

Uchazeč má trvalý pobyt v obci Moutnice a Jalovisko: 10 bodů 

Uchazeč má trvalý pobyt v obci Nesvačilka:      8 bodů 

Uchazeč má trvalý pobyt mimo tyto obce:      5 bodů 

 

V případě rovnosti bodů rozhodne ředitelka o výběru uchazeče losováním.  

 

2. Základní škola  

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Moutnice, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria a jejich bodové 

ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte ke školnímu 

vzdělávání v základní škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí do základní školy, podaných 

zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro základní 

školu.  

V základní škole je možno obsadit následující počet míst v ročnících:  

1. ročník – 10 míst 

2. ročník -   4 místa 

3. ročník – 7 míst 

4. ročník – 7 míst¨ 

5. ročník – 10 míst 

Bodové hodnocení uchazečů:  

Uchazeč má trvalý pobyt v obci Moutnice a Jalovisko: 10 bodů 

Uchazeč má trvalý pobyt v obci Nesvačilka:      8 bodů 

Uchazeč má trvalý pobyt mimo tyto obce:      5 bodů 

 

O uchazečích bude vždy rozhodováno jednotlivě – pro každou třídu samostatně.  

V případě rovnosti bodů rozhodne ředitelka o výběru uchazeče losováním.  

 

V Moutnicích 30. 5. 2022   Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 
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Závazné dokumenty k přijetí dětí a žáků 

 

Při zápisu je doprovázející dospělý povinen předložit:  

 vízový doklad dítěte či žáka 

 doklad osoby, oprávněné dítě(žáka) zastupovat 

 místo pobytu – potvrzení o ubytování, nájemní smlouvu,… 

 

Uchazeči budou zapisování pod registračními čísly 

 

Všechny žádosti budou evidovány pod registračními čísly, o přidělení registračního čísla 

dostanete potvrzení. Po ukončení zápisu provede ředitelka školy správní řízení, v případě, že 

budou některé dokumenty chybět, informuje zákonné zástupce a požádá o doplnění. 

Případně lze správní řízení přerušit, pokud doplnění spisu vyžaduje delší časovou lhůtu.  

Ředitelka informuje o rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod registračními 

čísly. Rozhodnutí o  zamítnutí přijetí do ZŠ a MŠ bude zákonným zástupcům doručeno 

elektronicky.  
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