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Č. j.: ZS/0022/2014 Višňová 15. 05. 2014 

 

R O Z H O D N U T Í 
 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola ve 

Višňové, podle § 34, odst. 3, a § 165 odst. 2, písm. b), Zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (Školský zákon) a 

podle § 11, odst. 1a, Zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodla 

 

p ř i j m o u t  
 

děti těchto žadatelů (uvedeni kódem) 

 

MŠ – Z/ 01 / 14 

MŠ – Z/ 02 / 14 

MŠ – Z/ 03 / 14 

MŠ – Z/ 04 / 14 

MŠ – Z/ 05 / 14 

MŠ – Z/ 11 / 14 

MŠ – Z/ 13 / 14 

MŠ – Z/ 14 / 14 

 

 k předškolnímu vzdělávání do I. ročníku mateřské školy pro školní rok 2014/2015. 

 

Odůvodnění 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola ve 
Višňové, posoudila žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2014/2015. Při svém rozhodování postupovala v souladu se schválenými kriterii ze 
dne 19. 2. 2014. Podle uvedených kriterií jsou přednostně přijímány k předškolnímu 
vzdělávání do mateřské školy děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky, děti, které se hlásí k celodenní docházce seřazeny podle data narození od 
nejstaršího až do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného 
v rejstříku škol a školských zařízení, poté sourozenci dětí, které se již vzdělávají v ZŠ a 
MŠ Višňová a dále děti, jejichž trvalý pobyt je na území obce Višňová. 

Vzhledem k tomu, že nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy byl dosažen přijetím dětí 
podle výše zmíněných kriterií, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitelky 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Višňová. 

 

                                                                           Lenka Vacková, ředitelka ZŠ a MŠ Višňová      
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                   Č. j.: ZS/0023/2014 Višňová 15. 05. 2014 

 

R O Z H O D N U T Í 
 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola ve 

Višňové, podle § 34, odst. 3, a § 165 odst. 2, písm. b), Zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (Školský zákon) a 

podle § 11, odst. 1a, Zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodla 

n e p ř i j m o u t  
 

děti těchto žadatelů (uvedeni kódem) 

MŠ – Z/ 06 / 14 

MŠ – Z/ 07 / 14 

MŠ – Z/ 08 / 14 

MŠ – Z/ 09 / 14 

MŠ – Z/ 10 / 14 

MŠ – Z/ 12 / 14 

MŠ – Z/ 15 / 14 

MŠ – Z/ 16 / 14 

MŠ – Z/ 17 / 14 

MŠ – Z/ 18 / 14 

MŠ – Z/ 19 / 14 

MŠ – Z/ 20 / 14 

MŠ – Z/ 21 / 14 

MŠ – Z/ 22 / 14 

MŠ – Z/ 23 / 14 

MŠ – Z/ 24 / 14 

MŠ – Z/ 25 / 14  

 k předškolnímu vzdělávání do I. ročníku mateřské školy pro školní rok 2013/2014. 

 

Odůvodnění: Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská 

škola ve Višňové, posoudila žádosti zákonných zástupců o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2014/2015. Při svém rozhodování postupovala v souladu se 
schválenými kriterii ze dne 19. 2. 2014. Podle uvedených kriterií jsou přednostně přijímány 
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, děti, které se hlásí k celodenní docházce seřazeny podle 
data narození od nejstaršího až do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole 
zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, poté sourozenci dětí, které se již 
vzdělávají v ZŠ a MŠ Višňová a dále děti, jejichž trvalý pobyt je na území obce Višňová. 

Vzhledem k tomu, že nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy byl dosažen přijetím dětí 
podle výše zmíněných kriterií, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitelky 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Višňová. 

 

                                                              Lenka Vacková, ředitelka ZŠ a MŠ Višňová 


