
 
 

Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92, 747 64 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

v Mateřské škole Těškovice  

 
Čl. I. 

Základní ustanovení pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Těškovice rozhoduje o přijetí případně nepřijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b, 

a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Ředitelka  stanovuje následující kritéria pro 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

 

 

Čl. II. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
• Věk dítěte – dítě pro které je předškolní vzdělávání povinné – děti, které dosáhnou do 

31. srpna 2018 pěti let 

• Očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k PV 

• Věk dítěte - od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) - 

zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však po dovršení dvou a půl let. 

• Přednostně děti s trvalým pobytem v obci, ve které škola sídlí 

• Děti ze sousedních obcí, kde není zřízena MŠ – Bítov, Výškovice 

• Děti z ostatních obcí 

• Délka docházky do MŠ  

• Sourozenec (pokud se v dané MŠ vzdělává) 

• Kapacita MŠ 

• Dítě se zdravotním postižením pouze při zabezpečení vhodných podmínek pro 

předškolní vzdělávání tohoto dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. III. 

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí 

 
Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 školského zákona 

stanoví den zápisu do MŠ s upřesněním termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým. 

Podmínky pro přijetí: 

• Rodič písemně požádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání /obvykle na tiskopise MŠ/. 

Uchazeči bude po podání písemné žádosti přiděleno registrační číslo / pořadové číslo 

podané žádosti/ a oznámeno zákonným zástupcům. 

• Dle § 34 odst. 5 školského zákona doručí rodič v době správního řízení mateřské škole 

potvrzení  o řádném očkování svého dítěte a jeho způsobilosti pro kolektivní zařízení 

dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. –  předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, 

které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  – zpravidla na evidenčním 

listu. 

• Dítě mladší tří let je přijato, pokud to dovolí kapacita mateřské školy, nejdříve však po 

dovršení 2,5 let. 

• Dítě se zdravotním postižením je přijato na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a 

dorost ( dle § 34 odst. 6 školského zákona ). 

• Pokud je počet podaných žádostí o přijetí vyšší než počet volných míst, koná se 

v souladu s § 34 odst. 3 škol. zákona výběrové řízení dle kriterií pro přijetí. 

 

 

Čl. IV. 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy vydává rozhodnutí o přijetí ( nepřijetí ) do 

mateřské školy dle § 34 odst. 3, školského zákona a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení 

řízení. Rozhodnutí je povinna vyhotovit v souladu s § 67 odst. 2 správního řádu v písemné 

formě. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Důsledky přijetí 

Především je nutné zdůraznit, že v praxi často zmiňované rozlišování přijetí dítěte a nástupu 

dítěte do mateřské školy nemá náležitou oporu ve školské legislativě. Zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

upravuje v § 34 odst. 2 až 7 pouze přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, a jedná-li se o mateřskou 

školu zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (na tyto mateřské školy bude dále 

výklad omezen), rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ve 

správním řízení. O přijetí dítěte se v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se 

uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá (tento den nemusí být totožný 

s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě 

stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky.  

 

V případě nepřijetí uchazeče ke vzdělávání v MŠ se rozhodnutí oznamuje  zákonným 

zástupcům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou / § 72 správního 

řádu/. 



Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ se provede zveřejněním seznamu všech 

uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče /§ 183 

odst. 2 školského zákona / . Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole a to 

alespoň 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené. Na 

vyžádání si mohou zákonní zástupci v MŠ osobně vyzvednout stejnopis písemného 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávaní v MŠ. 

 

Čl. V. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 2.5.2018. 

 

 

 

 

 

V Těškovicích 2.5. 2018                                                 

                                                                                          Mgr. Soňa Jarošová 

                                                                                         ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice 


