
 

 

 

 

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, Těškovice 92, příspěvková organizace, 

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), ve znění pozdějších 

předpisů. Ředitelka stanovuje následující kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole. 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání 

povinné. 

 

Čl. II. 

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: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠKOVICE, P. O.  

TĚŠKOVICE 92, 747 64 



• 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 kritérií pro přijetí. 

 

Čl. III. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

- Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní 

občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany 

jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, na jiné 

cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na 

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se 

nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

- Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 

Pokud je dítě diagnostikováno školským poradenským zařízením je zapotřebí doložit 

příslušné formuláře. 

- Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 

dosáhnou nejméně tří let věku a starší, pokud mají místo trvalého pobytu. 

 

 

 

 



Ředitelka mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází z těchto kritérií: 

Přednostně je přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. 

 

KRITÉRIA 
 

BODY 

1.   Věk dítěte – dítě má trvalý 

pobyt v obci Těškovice 
• dovršení 5 let věku  

     do 31.8.2021 

• děti s odloženou škol. docházkou 

Povinné předškolní vzdělávání 

 DÍTĚ BUDE VŽDY PŘIJATO BEZ 

OHLEDU NA ZÍSKANÉ BODOVÉ 

OHODNOCENÍ A TRVALÝ 

POBYT 

• dovršení 4 let věku  

      do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

     

9 

• dovršení 3 let věku  

      do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

 

9 

2. Věk dítěte - děti ze sousedních 

obcí, kde není zřízena MŠ  

(Bítov, Výškovice aj.) 
  

• dovršení 4 let věku 

                    do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

 

5  

• dovršení 3 let věku 

                   do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

5 

3.  Děti z ostatních obcí • dovršení 4 let věku 

                   do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

4 

• dovršení 3 let věku 

                   do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

4 

4.  Sourozenci • sourozenec dovršil 3 let věku  

                        do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

3 

5.  Ostatní 

  

• děti, které nedovrší 3 let věku  

             do 31.8.2021 

+ povinné očkování jako zákonná 

podmínka přijetí k PV 

2  

6.  Kapacita MŠ • Volná kapacita MŠ 

(děti, které dovrší 3 let věku do 

31. 12. 2021, budou přijaty do 

naplnění stanoveného počtu dětí 

na třídě) 
1 

• dítě, které nedovrší 3 let věku 

k 31. 12. 2021 bude postupováno 

individuálně – posouzení 

tělesného, rozumového, 

sociálního vývoje dítěte 

Dle vyhlášky 14/2005 Sb., dle platných předpisů, popřípadě do naplnění kapacity mateřské školy, 

chronologicky - dle data narození, od nejstarší po nejmladší. 



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/. 

Přijetí se uchazečům oznamuje podle novelizovaného znění § 183 ŠZ po 1.1.2012 pouze 

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jde o povinný způsob oznamování. Rozhodnutí se v tom 

případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve 

škole – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam musí být zveřejněn 

nejméně 15 dnů. Musí obsahovat datum zveřejnění. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná 

běžet lhůta pro odvolání. 

Čl. V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 24. 3. 2021. 

 

V Těškovicích 24. 3. 2021                                                 

 

Vypracovala: Bc. Kateřina Parmová                            

Schválil: Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice 


