
Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 

 

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/23 

 
O přijetí dětí bylo rozhodnuto v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu. Bude vyhotoveno individuální písemné 

rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude v písemné podobě rozhodnutí doručováno, v případě 

zájmu mohou rodiče požádat o jeho vydání ředitelku školy. Dle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, se rozhodnutí, 

kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a 

výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 

za oznámená. Nepřijatým žadatelům bude zasláno písemné oznámení. Přijímací řízení proběhlo dle zveřejněných kritérií. 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se 

podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace. 

Ve Velkém Ořechově dne 24. 5.  2022 

                                                                                           Mgr. Alena Maňásková, ředitelka školy 

Seznam přijatých dětí: 

Registrační číslo   Výsledek řízení                                                                narození          obec                                                                                                      

14/ 2022              Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí     nar. 04/2017   V. Ořechov    povinné předškolní vzdělávání 

 3/ 2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 07/2017   Kelníky        povinné předškolní vzdělávání 

 4/ 2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 02/2018   V. Ořechov 

18/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 09/2018   V. Ořechov 

15/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 10/2018   V. Ořechov 

09/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 04/2019   V. Ořechov 

06/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 06/2019   V. Ořechov 

02/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 07/2019   V. Ořechov 

04/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 07/2019   V. Ořechov 

11/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 07/2019    V. Ořechov 

13/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání - přednostní přijetí      nar. 07/2019    V. Ořechov 

01/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 09/2019   V. Ořechov 

17/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 04/2018   ostatní 

12/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 07/2019   ostatní 

10/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 07/2019   ostatní 

07/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 03/2020   V. Ořechov  od 3 let 

08/2022               Přijetí k předškolnímu vzdělávání                                     nar. 04/2020   ostatní          od 3 let 

          

 

Informace pro nepřijaté žadatele:  

Bylo podáno 18 přihlášek k předškolnímu vzdělávání. Kapacita mateřské školy 70 dětí ve třech třídách, do školy odchází 18 dětí. Na jejich místo 

nastoupí přijaté děti starší tří let. Děti mladší mohou nastoupit po dovršení tří let věku. Přednostně přijaty byly s trvalým pobytem na Velkém 

Ořechově, které dosáhnou věku tří let do 31. 8. 2022 a starší, celkem 10 dětí.  2 ořechovské děti nastoupí po dovršení věku 3 let. Bylo tedy vyhověno 

všem ořechovským žadatelům. 1 dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání je z Kelníků. Tříletých dětí dle data narození z ostatních obcí bylo přijato 

6.  Děti mladší tří let mohou být do školky přijaty pouze omezeně, protože za každé dítě, které nedosáhlo tří let věku, musí ředitelka snížit 

počet dětí ve třídě o dvě děti / vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 2 odst.6. s platností od 1. 9. 2020/, což by omezilo možnost 

přijetí starších dětí a mělo by negativní dopad na ekonomickou situaci školy. 

                                                              

                                                                   Ředitelství Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín, 

                                                                   příspěvková organizace 

 

 

 

 

 


