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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2022 / 2023 

 

V souladu s § 34 Školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje 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. 

 Dítě, které dosáhne 5. roku věku do 31. 8. 2022, musí být zákonným zástupcem 
zapsáno do mateřské školy, jedná se o povinné předškolní vzdělávání. Nepřihlášení dítěte 
nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.  

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít 
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na 
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 
lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a dle toho zda je možné vytvořit podmínky pro 
danou integraci dítěte.  

 Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 20 odst. 2 písm. 
c) školského zákona přijaty i děti cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, pokud mají právo 
pobytu na území České republiky na delší dobu než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami 
oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami 
požívajícími dočasné ochrany. Ředitelce mateřské školy prokáží nejpozději při zahájení 
vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského 
zákona). 

 Do mateřské školy může být přijato dítě i v průběhu školního roku, pokud to umožní 
kapacita mateřské školy. 
 

 Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanovuje na dobu maximálně 3 měsíců (§ 
54 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). 
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Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole, vydala  ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem MŠ, obcí Česká.  

 

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti od 1. 9. 2022 dle 
následujících kritérií v tomto pořadí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při rozhodování o přijetí dítěte do Mateřské školy Česká se bere v úvahu důležitost 
jednotlivých kritérií od č. 1.– 8. Každé kritérium má své bodové ohodnocení. Po jejich sečtení, 
dostane dítě přidělený počet bodů, na jejichž základě bude zařazeno do tabulky přijatých, či 
nepřijatých dětí, pod registračním číslem. V případě shodného počtu bodů se bude rozhodovat 
dle data narození dítěte.  

 O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla.
 Limitem počtu vydaných kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, je počet volných 
míst v MŠ pro daný školní rok.  

 

Zpracovala: Lenka Kohoutková, ředitelka MŠ 

 

V České dne 18. 3. 2022 

 

 

 Kritéria Body 
1. Trvalý pobyt dítěte v obci Česká 5 

2. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole 5 

3. 
Děti narozené od 1.9. 2015  do 31. 8. 2017 
(povinné předškolní vzdělávání) 10 

4. Děti narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 8 

5. Děti narozené od 1.9. 2018 do 31.8.2019  7 

6. Děti narozené od 1.9.2019 do 30.9.2019 5 

7. Děti narozené od 1.10. 2019 – 31. 12. 2019 1 

8.  
Sourozenec v MŠ (bude MŠ navštěvovat i po 
1.9.2022) 1 


