
Kritéria přijímacího řízení do MŠ 

Platné od: 1.9.2021 

 

 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

 

 

a) přihláška dítěte k zápisu do MŠ podepsaná pediatrem a zákonným zástupcem 

b) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

c) evidenční list dítěte 

 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným 

zástupcem zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše tři měsíce. 

 

Rozhodná kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

 

a) Nutnou podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost, kterou rodiče doloží 

potvrzením od lékaře na přihlášce k předškolnímu vzdělávání. 

b) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona 

stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky 

stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se 

nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání. 

c) Věk dítěte. Minimální věk dítěte musí být 2 roky.  

d) Přednostně jsou přijímány děti s celotýdenní docházkou a s dlouhodobým výhledem 

pravidelné docházky po dobu předškolního vzdělávání.  

e) Zvýhodněny budou děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu, kam 

podávají přihlášku. 

 



 

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu zdělávání 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy Rozhodnutí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 sb., správní řád a zákonem 
561/2004 sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání  
(školský zákon) a zveřejnil seznam přijatých dětí. 

 

Ukončení vzdělávání 

 

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte jestliže :  

a) Dítě se bez omluvy neúčastní nepřetržitě předškolního vzdělávání po dobu delší než 

dva týdny. 

b) Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování 

v předškolním zařízení ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný 

termín. 

c) Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. 
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