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Ředitel Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské školy Otaslavice
stanovil následující kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 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.
Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s
dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v § 34 odstavci 3.
Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
O přijetí dětí do Mateřské školy Otaslavice rozhoduje ředitel ZŠJF a MŠ Otaslavice.
Stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jejíž délka nesmí přesáhnout 3
měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro
které je předškolní vzdělávání povinné.
Do předškolního zařízení je oprávněn přijmout, v případě dítěte mladšího 5 let, pouze to dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.
258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění). Dodatečně prokázané nepravdivé údaje mohou vést k přerušení správního
řízení.
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Toto ustanovení neplatí pro zařízení vyjmenovaná v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do
nichž je docházka povinná, tudíž i pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odstavce 1 školského zákona pro
děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy
právní nárok. Od počátku 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.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kriterií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodne ředitel mateřské
školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího lékaře.
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte*

a

Věk dítěte**

b

Individuální situace dítěte

c
d
e
f

Trvalý pobyt v obci
Trvalý pobyt v ostatních obcích
2 roky (věku 3 let dosáhne během školního roku,
od kterého má být do MŠ přijato)
3 roky (věku 4 let dosáhne během školního roku,
od kterého má být do MŠ přijato)
4 roky (věku 5 let dosáhne během školního roku,
od kterého má být do MŠ přijato)
5 roků (věku 6 let dosáhne během školního roku,
od kterého má být do MŠ přijato)
dítě, které má odklad školní docházky
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
Docházka dítěte každodenně celodenně
Dítě s omezeným pobytem
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
doporučené školským poradenským zařízením
Sociální potřebnost ***

*

Bodové
ohodnocení
3
1
1
3
5
6
6
2
4
2
3
1

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského
zákona.
Trvalý pobyt dítěte v obci zákonní zástupci prokážou předložením občanského průkazu
alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v obci.
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Bydliště dítěte se posuzuje vždy ke dni podání žádosti a následně je kontrolováno při zahájení
docházky.

**

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.
1 školského zákona vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. které do
31. 8. daného školního roku dosáhne pěti let nebo má rozhodnutí o odkladu školní docházky a
současně je stanoveno zákonné kritérium podle § 34 odst. 3 školského zákona přijetí dětí do
mateřské školy ze spádového obvodu obce, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně tří let (dítě, které do 31. 8. daného školního roku dovrší nejméně 3 let věku).

***

Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené
sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např.
o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální
situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními
orgány ředitel požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností
příslušné správní orgány.

III.
V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kriterií bude pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším).
Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

IV.
Děti, které již mateřskou školu navštěvují, dokončí docházku bez ohledu na výše uvedené
podmínky, jelikož ředitel školy vydal řádné rozhodnutí o jejich přijetí v dřívějším správním
řízení.
Informace uvedené v přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání budou využity pouze pro
vnitřní potřebu mateřské školy.
V případě, že nebude překročena kapacita mateřské školy, může být další dítě přijato i
v průběhu školního roku.

Veronika Valkovičová, DiS.

Mgr. Vladimír Leitgeb

vedoucí učitelka MŠ

ředitel ZŠJF a MŠ Otaslavice
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