
Směrnice č.1/2020 

KRITÉRIA PŘI POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Č.j.: 09/2020 

Zastupitelstvo Obce Ptice schválilo, usnesením č. 40/2/18, kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání, podle nichž bude ředitelka Mateřské školy Ptice postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Vyhlášky 280/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. 

I. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato 
povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018. Od začátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria 
pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona 
vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. Přednostně se tedy 
od 1.9.2017 přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku čtvrtého roku věku a 
od 1.9.2017 děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku. V případě 
nedostatečné kapacity budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému 
předškolnímu vzdělávání. 

Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. 
Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok. K zápisu se může zákonný 
zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního 
vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP 
PV). Toto je na individuálním posouzení ředitelky mateřské školy a vytvoření odpovídajících 
podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.   

II. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona a podle § 179 školského zákona a 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je přednostně přijato dítě 
ze spádového školského obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. 

                                                                                        

III. 

Přijímány budou děti v pořadí podle Kritérií pro přijímání a to do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

IV. 



Do Mateřské školy Ptice bude přijato dítě v souladu s § 50 zákona 258/200 Sb., které se 
podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

V. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy individuálně na základě 
písemného vyjádření speciálního pedagogického centra a lékařského vyjádření. 

VI. 

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním 
řízení. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o 
přijetí do MŠ. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se 
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě alespoň na 
dobu 15 dnů. Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhoví jsou 
doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí 
dnem uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání. 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádového 
školského obvodu, dále děti s odkladem povinné školní docházky ze spádového 
školského obvodu. 

2. Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší ze spádového školského obvodu a 
s ohledem na přednostní přijímání dětí čtyřletých a tříletých. 

3. Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší z ostatních školských obvodů. 

Ředitelka mateřské školy dále může přijímat děti zákonných zástupců, kteří jsou 
zaměstnanci MŠ Ptice. Na základě Kritérií pro přijímání budou všechny žádosti o předškolní 
vzdělávání seřazeny a místa v mateřské škole naplněna do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného ve školském rejstříku. 

VII. 

Směrnice nabývá účinnosti dne 27.2.2020 

V Pticích dne 27.2.2020                                                                                    

Bc. Eva Vacková 

ředitelka školy


