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Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

Směrnice: č. 10  

Kritéria  přijímání  dětí k předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole 

Č.j.: MSP/2022/88 Účinnost od: 11. 4. 2022 

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S 10 

Vypracovala: Mgr. Pavlína Jordánková Počet stran: 3 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání / školský zákon/ a §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,  

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka mateřské školy kriteria, dle kterých bude 

postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

v případech, kdy počet ţádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými 

zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 
 

Článek II. 

Kriteria pro přijímání dětí 

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Zápis k předškolnímu 

vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího 

roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 
 

2) U dětí mladších 5 let je povinnou součástí ţádosti písemný doklad o zdravotní 

způsobilosti dítěte a pravidelném očkování vystavený ošetřujícím lékařem 

(ve smyslu §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). 

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, mateřská škola nepožaduje 

doklad o očkování.  

 

3) V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona se přednostně přijímají děti, 

které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně věku tří let, pokud mají 

místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu 

(příloha č. 1, Obecně závazná vyhláška města Příbor č. 2/2021) a to do výše celkového 

počtu 72 dětí v mateřské škole.  

 

4) Ředitelka mateřské školy přijímá děti podle kritérií uvedených v následující 

tabulce. Přednostně je přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Kritéria jsou 

posuzována dle skutečností uvedených při zápisu vztahujících se k 1. září 2022. 

 

5) V případě rovnosti bodů je přihlíţeno k podpůrným kritériím, kdy můţe být 

zohledněna zaměstnanost zákonného zástupce a dítě dříve narozené. 

 

6) Dítě z nespádové oblasti mající v mateřské škole staršího sourozence, který se bude i 

v následujícím školním roce 2022/2023 v mateřské škole vzdělávat, se automaticky 

posuzuje jako dítě z oblasti spádové.   
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7) Ţádosti o přijetí dětí se speciálními potřebami jsou posuzovány individuálně. 

Zákonný zástupce je povinen doloţit podrobnou zprávu školského poradenského 

pracoviště (pedagogicko psychologické poradny, speciálního pedagogického centra). 

 

8) Ředitelka můţe přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené 

sociální potřebnosti vzniklé v důsledku nepříznivé situace rodiny (např. dítě 

v pěstounské péči, aj.). S ohledem na zásadu o součinnosti mezi správními orgány 

ředitelka ţádá o posouzení odborných otázek správní orgán. 

 

 

 

 

Článek III. 

Stanovení postupu při přijímání dětí do mateřské školy: 

1. Vyhlášení dne zápisu (plakáty ve spolupráci s obcí, vyhlášení v městském rozhlase, 

oznámení v MŠ - nástěnky, webové stránky školy). 

2. Řádné vyplnění žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonným        

zástupcem (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce). 

3. Vyjádření lékaře o pravidelném očkování dítěte je podkladem k zahájení správního 

řízení (pozn.: Netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním)   

4. Vydání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:  

a) Zveřejnění Seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem dítěte. 

Seznam se bude nacházet na veřejně přístupném místě po dobu 15 dnů, 

tj. dveře hlavního vchodu a webové stránky MŠ. První den vyvěšení je 30. den 

po zahájení přijímacího řízení. 

b) Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje 

písemně (do vlastních rukou).  

5. Dnem nabytí právní moci je dítě zařazeno do mateřské školy a vztahují se na něj a 

zároveň na zákonného zástupce práva a povinnosti z docházky do mateřské školy 

vyplývající. 

 Kritéria body 

Trvalý pobyt v Příboře 20 

mimo město Příbor 0 

Školský obvod Spádová MŠ 20 

 Není spádová MŠ 0 

Věk dítěte od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 dosáhne 3 let 5 

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhne 4 let 10 

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhne 5 let 15 

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhne 6 let a dítě  

s odkladem povinné školní docházky 

20 

Délka denního pobytu 

(celodenní/polodenní) 

celodenní (svačina+oběd+svačina) 10 

polodenní (svačina+ oběd) 5 

Individuální situace 

dítěte 

sourozenec v MŠ 5 

sociální potřebnost (př. pěstounská péče, apod..) 5 

Nástup k předškolnímu 

vzdělávání 

od 1. 9. 2022 10 

v průběhu školního roku 0 
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6. Zastupuje-li dítě jiná osoba neţ zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doloţila své 

oprávnění dítě zastupovat. 

7. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka mateřské školy 

na Městském úřadě Příbor, který vede evidenci obyvatel.  

8. Má-li ředitelka mateřské školy pochybnosti o pravosti doloţených dokladů, můţe 

vyţádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.  

9. Zákonný zástupce můţe místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 

individuální vzdělávání. Nicméně i tak musí své dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Pokud v ţádosti uvede zájem o individuální vzdělávání dítěte, ředitelka 

mateřské školy zašle e-mailem zákonnému zástupci potřebný formulář k vyplnění. 

Zákonný zástupce musí poţádat o individuální vzdělávání nejpozději 3 měsíce 

před počátkem školního roku.  

10. Do mateřské školy mohou být přijímány děti i během školního roku, je-li v MŠ místo. 

 

Článek IV. 

Při stanovení kritérií bylo postupováno dle platných zákonů a doporučení veřejného 

ochránce práv k dané věci.  

Směrnice je platná od 11. 4. 2022 a ruší platnost směrnice ze dne 1. 4. 2021.  

  

Přílohy ke směrnici: 

1. Obecně závazná vyhláška města Příbor č. 2/2021 (školské obvody spádových 

mateřských škol) 

2. Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 2022/2023 

3. Vyjádření lékaře 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Jordánková  

         ředitelka mateřské školy 
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