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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění a §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kriteria, dle 
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných 
zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 
. 
 

Článek II. 
Kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2021/2022 

1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné 
školní docházky. 
 

2. Povinné předškolní vzdělávání 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je pro děti, které od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 
34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání 
dítěte.  
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené 
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého 
pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud 
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného 
předškolního vzdělávání.  
Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 
 

3. Doklad o povinném očkování 
Povinnou součástí Žádosti o předškolní vzdělávání pro děti, které nejsou v povinném 
posledním roce předškolního vzdělávání, je písemný doklad o pravidelném očkování 
(ve smyslu §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Pro zápis do 
mateřské školy pro školní rok 2021/2022 zákonný zástupce dokládá prodělaná 
očkování dítěte potvrzením lékaře.  
Pokud je dítě proti očkování imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou 
kontraindikaci, předloží zákonný zástupce písemné vyjádření lékaře.  

 
4. Přijímání dětí 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona se přednostně přijímají děti, které 
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  



V případě vyššího počtu žádostí než je volná kapacita školy, jsou upřednostněny děti 
z Dětského domova v Příboře, které k 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku. 
 
Dále jsou při přijímání upřednostněni sourozenci dětí, kteří již MŠ navštěvují a  
k 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku. 
 

5. Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku  
a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění.  
V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání převyšuje zákonem 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí (dle bodu 5 této směrnice), jsou děti 
přijímány dle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity. 
 

6. Přijímání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 
Žádosti o přijetí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně. 
Zákonný zástupce je povinen doložit podrobnou zprávu specializovaného pracoviště 
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra). 
 

7. Přijímání dětí se zvýšenou sociální potřebností  
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené 
sociální potřebnosti vzniklé v důsledku nepříznivé situace rodiny (např. dítě v pěstounské 
péči, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu o součinnosti 
mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek správní orgán. 
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