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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

 
Č.j.: ZS–TA/37/2022/RE 

Spisový znak: C4    

Skartační znak: A/5 

Účinnost: od 14.3.2022 

Zpracovala: Kateřina Květenská DiS 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tatenice, stanovil následující kritéria, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce 

překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (50 dětí). 

 

 

• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro děti od 2 let. 

 

• Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 

1.9.2022 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. 

 

• Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno v rozsahu, jak 

vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají 

potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou 

kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní 

vzdělávání 

 

• Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let 

rozhoduje ředitel MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o 

přijetí v případě volné kapacity MŠ.  
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• U dětí přijímaných do MŠ je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou 

samostatné. (umí používat WC, jsou bez plen a bez dudlíku, umí se obout a obléknout, 

umí se samy najíst, pít ze skleničky či hrnku a zvládají základní pravidla kulturně 

hygienických návyků) 

 

• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhodne 

ředitel na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě 

také registrujícího lékaře. 

 

• Do mateřské školy mohou být v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) Školského zákona přijaty 

i děti cizinců, kteří doloží oprávněnost pobytu na území České republiky dokladem 

podle zvláštního právního předpisu. Právo pobytu na území ČR musí být na dobu delší 

než 90 dnů. 

 

• Do mateřské školy může být přijato dítě i v průběhu školního roku, mimo řádný zápis, 

v případě volné kapacity mateřské školy. 

 

• Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 probíhá od 2.5. do 16.5.2022. 

 

•  V době zápisu si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ dokumenty k vyplnění (Žádost o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte, Zápisní list a Povolení ke 

zpracování a evidenci osobních údajů) nebo jsou k vytisknutí na webových stránkách 

MŠ. 

 

• Způsob podání žádosti o přijetí do MŠ 

 
o osobně – v daný termín  

o pošta 

o datová schránka 

o email 

 

•  Oznámení o zápise do MŠ je vyvěšeno na vchodových dveřích do MŠ a v okolních 

obcích na obvyklých místech. Všechny informace k zápisu naleznete na webových 

stránkách  www.ms.tatenice.cz . 

 

• Ke každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo. 

 

• Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznámí zveřejněním seznamu 

dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě (vchodové dveře 

mateřské školy) a na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o 

přijetí bude vyhotoveno písemně a předáno zákonnému zástupci (osobně nebo zasláním 

poštou). 

 

http://www.ms.tatenice.cz/


• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům 

doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 

 

 

Kritéria pro stanovení pořadí k přijetí dětí do mateřské školy 

 
 

• Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle důležitosti. Pořadí 

přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané 

přihlášky do mateřské školy. Podle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy 

v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných 

zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu (50 dětí). 
 

• V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před 

mladším). 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Tatenice 14.3.2022           ………………………………. 

            Mgr.Martin Joza 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy 

  Tatenice 

 

Kritérium  bodové 

hodnocení 

Dítě s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje  10 

Dítě z jiné obce 7 

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (od 1.9.2017 je 

povinná předškolní docházka)  
10 

Dítě dosáhlo 4 let věku k 31.8. 
8 

Dítě dosáhlo 3 let věku k 31.8. 6 

Dítě dosáhlo 2 let věku k 31.8. 2 

Sourozenec dítěte se již v mateřské škole vzdělává 3 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 2 
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