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Závaznost:   Kritéria jsou závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
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Ředitelka Mateřské školy Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace / dále jen 

mateřská škola / stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí 

podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu. 

  K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle novely ŠZ č. 561/2004 Sb., § 34 ve 

znění pozdějších předpisů, na základě těchto kritérií:  

 

 

• Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do zahájení školního roku 

nejméně 5 roku věku /jejichž vzdělávání v mateřské škole je od 1.9.2020 povinné/ 

s trvalým pobytem v obci výše uvedené mateřské školy. 

 

• Budou přijímány děti, které dosáhnou do zahájení školního roku čtyř let 

s trvalým pobytem v obci výše uvedené mateřské školy a to do počtu volné 

kapacity školy. 

 

• Budou přijímány děti, které dosáhnou do zahájení školního roku tří let s trvalým 

pobytem v obci výše uvedené mateřské školy a to do počtu volné kapacity školy. 

 

 

• Ostatní děti z nespádové oblasti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší 

a to do počtu volné kapacity mateřské školy. 

 

• Mohou být přijaty i děti mladší tří let, nejdříve však od 2,5 s trvalým pobytem 

v obci výše uvedené mateřské školy. 

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

 

Obecná kritéria pro přijetí:  

 

• Ředitel mateřské školy je oprávněn přijmout pouze děti, které se podrobily 

stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo 

se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci / § 50 zákona č. 250/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění /.Tento požadavek se nevztahuje na zákonného zástupce dítěte s povinným 

předškolním vzděláváním, je však plně zodpovědný za poskytování pravdivých 

informací o zdravotním stavu dítěte.  

• Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České 

republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

• Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami lze podle ŠZ 178 / 2016 Sb., § 16, 

odst.9, přijmout do mateřské školy na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení. 



• Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením 

•  § 183, odst.2 ŠZ, oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v MŠ a na 

internetových stránkách MŠ: www.ms-mikulasovice.cz pod registračními čísly. 

• Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci 

písemně nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. 

• Kritéria se vztahují pouze k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, během 

školního roku jsou děti přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. 

• Pro pořadí k přijetí do mateřské školy nezáleží na datu doručení žádosti. 

 

V Mikulášovicích dne: 08.04.2020 

 

Směrnice č.j. 1/2020 nahrazuje směrnici č.j.1/2019 ze dne 02.05.2019. 

             

 

 

  
 

 

 

 ---------------------------------- 

Klingerová Kristina  

Ředitelka MŠ Mikulášovice  

 

 

 

 

Na vědomí: Zřizovatel – Město Mikulášovice 

                    Ing. Miluše Trojanová, starostka 

http://www.ms-mikulasovice.cz/

