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Směrnice pro stanovení kritérií a zápisu dětí do mateřské školy
Platnost od  6.2.2020

Č.j.  21 /2020

1. Předmět úpravy

Ustanovením  této  směrnice  vymezuje  kritéria  pro  přijímání  dětí  k předškolnímu  vzdělávání  v 

mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. O přijímání dítěte do mateřské školy 

rozhoduje výlučně ředitel školy.

2. Povinné předškolní vzdělávání (dále PPV)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na občany států EU, kteří pobývají na  

území ČR déle než 90 dnů a cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt po dobu delší než 90 dnů 

na území. PPV se nevztahuje na děti s mentálním postižením. Povinnost předškolního vzdělávání je 

vázána na školní rok následující po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájené povinné 

školní docházky.

3. Podmínky zápisu do MŠ

Žádost  o  přijetí  k předškolnímu  vzdělávání  se  přijímá  od  prvního  dne  zápisu  vyhlášeného 

zřizovatelem.. Zákonní zástupci se s vyplněnou žádostí a potvrzením od lékaře o řádném očkování 

dostaví k řádnému zápisu. Nejdříve měsíc před zápisem probíhá elektronický předzápis do MŠ. 

K zápisu je nutné předložit tyto doklady: 

 žádost zákonného zástupce

 potvrzení o očkování dítěte

 doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte

  cestovní pas dítěte s dokladem o trvalém pobytu u cizinců a povolení k pobytu



3. Kritéria pro přijímání

Ředitelka  mateřské  školy  posoudí  všechny  přihlášky  a  rozhodne  o  přijetí  či  nepřijetí  dítěte  ve 

správním řízení podle následujících kritérií:

1. Dítě, na které se vztahuje povinná předškolní docházka na školní rok následující po dni, kdy 
dosáhne pátého roku věku  a  má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ

2. dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu od 3 let

3. Sourozenec dítěte, které bude i v následujícím školním roce  navštěvovat  naši MŠ, starší 3 let
4. Ostatní děti od 3 let
5. Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let do konce 1.pololetí následujícího školního roku

Tato kritéria jsou platná i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro cizince, kteří 

nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů.

3. Zásady k přijímání dětí do MŠ

Předškolní  vzdělávání  se  organizuje  pro  děti  od  2 let  do zpravidla  6 let.  Děti  se  přijímají  k 1.9. 

následujícího školního roku. 

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo 

lékařským potvrzením. Na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání se povinnost očkování 

nevztahuje. 

Třídy mateřské školy se naplňují maximálně do 24 dětí.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka ve správním řízení a do 30 

dnů od podání žádosti vydá zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení jsou 

ve stanovený den zveřejněny ve škole  na úřední  desce a  na webových stránkách školy.  Zákonní  

zástupci  se  mohou  v případě  nesouhlasu  s výsledkem  rozhodnutí  odvolat  do  15  dnů  od  převzetí 

rozhodnutí.

Se zákonnými zástupci bude po přijetí dítěte sepsána dohoda o docházce do mateřské školy 

Děti se přijímají vždy k 1.9.  následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným 

zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto 

datu.

Pokud se uvolní místo, může být dítěte přijato i během školního roku.

Platnost: do vydání nové směrnice
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