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Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chuchelná stanovila následující kritéria, podle 

nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

I. 

Přijímání dětí – obecná kritéria 

 

• S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, 

které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku). 

• K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v platném 

znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk 

čtyř let. 

• Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let. 

• V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší3let, pokud při nástupu 

do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou částečně 

samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování. 

• Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit 

zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

v platném znění. 

• Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení 

pobytu na území ČR. 

• Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do 

mateřské školy pro následující školní rok. Konkrétní termín zápisu bude 

zveřejněn způsobem v místě obvyklém (vývěsky v obci, budova MŠ, webové 

stránky MŠ, hlášení místního rozhlasu). 

• Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, 

jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
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• Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, 

že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 

očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, které mají povinné předškolní 

vzdělávání, musí být přijaty i když nesplňují právní předpis o pravidelném 

očkování. 

• Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek 

stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 

pokud bude volná kapacita MŠ. 

 

II. 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 

 

 

 

Kritérium Upřesněné podmínky Bodové ohodnocení 

Dítě s trvalým pobytem 

v obci (školském obvodu) 
Bydliště - Chuchelná 10 

Děti v povinném roce před zahájením školní docházky                 10 

Na základě podání přihlášky v řádném termínu 4 

Věk dítěte 

dítě dovršilo k 31. 8. 

k danému kalendářnímu 

roku 

4 roky věku 

3 roky věku 

2 roky věku 

6 

3 

1 

 

Individuální situace dítěte 

 

Mateřskou školu 

navštěvujesourozenec 

dítěte 

2 

Dítě přihlášené 

k celodenní docházce 
4 
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III. 

 

V případě rovnosti bodů pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzděláváníje rozhodující věk dítěte, kdy bude upřednostněno dítě starší. 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti vydané v den zápisu. 

 

V individuálních případech posoudí ředitelka ZŠ a MŠ aktuální situaci dítěte: např. 

sociálně znevýhodněné rodinné prostředí – neúplná rodina, matka samoživitelka, otec 

samoživitel.  

 

 

 

V Chuchelné dne 1.4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Valentová       Mgr. Monika Slivková 

vedoucí učitelka MŠ  ředitelka  ZŠ a MŠ 

 
 


