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Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
na školní rok 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy v České Bříze rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy
dle §34, zákona 561/2004 Sb.
Postup při rozhodování je v souladu a 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.
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na
jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
chování, základních žívotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami.
§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem od 3 let do 6 let věku dítěte,
nejdříve však pro děti od 2 let v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
Třída MŠ se naplňuje podle § 2 odst. 1b, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. do počtu
24 dětí.
Zdravotní předpoklady pro přijetí dítěte
Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci, jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. je předškolní vzdělávání povinné
pro děti, které před datem 1. 9. dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou
školní docházku. Je nutné aplikovat vyjímku ust. § 50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví pouze na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a
nevztahovat ji na mateřskou školu jako celek.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím
do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně
veřejnho zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním
nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel MŠ na základě
písemného vyjádření ŠPZ, popřípadě také registrujícího lékaře.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pouze
v případě, že má mateřská škola volné místo.

Kritéria pro zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
1. Přednostně jsou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které
před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku a mají trvalý pobyt
ve spádovém školském obvodu do spádové MŠ (zákon č. 561/2004 Sb, o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vdělávání § 34a odst. 2
a § 179 odst. 2)
2. Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou před začátkem školního roku
čtyř roků věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
3. Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou před začátkem školního roku tří
let věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu § 34
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného vyjádření ŠPZ,
popřípadě také registrujícího lékaře.
5. Dvouleté se přijímají, pokud třetího roku věku dosáhnou do 31. 12. daného
školního roku, pouze do výše povoleného počtu dětí ve třídě.
6. Dvouleté děti, pokud třetího roku věku dosáhnou po 1. lednu daného školního
roku, lze přijmout pouze od 1. ledna do výše povoleného počtu dětí na třídu,
7. Zvýhodňující kritérium je trvalý pobyt v obci, která zřizuje mateřskou školu.
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