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Směrnice pro stanovení kritérií 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

při překročení kapacity mateřské školy 
 

1. Předmět úpravy 

 

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 

mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době kdy počet přihlášených dětí 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské 

škole. 

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu se školským 

zákonem ve správním řízení. Ředitelka stanovuje po projednání se zřizovatelem místo, termín 

a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy vždy 

přihlížet ke splnění kritérií pro přijímací řízení. 

 

 

2.      Kritéria pro přijímací řízení do mateřské školy  

 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve Varnsdorfu ve věku od 3 

do 6 let. 

 Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné 

školní docházky podle § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 Dále děti s vadami řeči. O zařazení dětí s vadami řeči do speciální třídy MŠ rozhoduje 

ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-

psychologické poradny či speciálně diagnostického centra příslušného zaměření. 

 Přednost při přijetí do mateřské školy mají děti, které mají v mateřské škole sourozence 

a dovrší v roce zápisu do 31.8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole, 

s upřednostněním starších dětí. 

 Přednost mají dále ostatní děti, které dovrší v roce zápisu do 31.8. věku tří let, 

požadující celodenní pobyt v mateřské škole, s upřednostněním starších dětí. 

 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. 

 



Rodiče při zápisu obdrží žádost, na které je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření 

lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. 

Tiskopis je volně ke stažení na webu školy nebo na webu MěÚ Varnsdorf. Tiskopis přinese 

vyplněný k zápisu, popřípadě jej vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám 

ředitelky školy. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí 

ředitelky školy a to ve správním řízení. 

Zákonný zástupce má možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním, a 

to do týdne od vyvěšení oznámení umístěného ve vstupních dveřích do mateřské školy o 

přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rodič, který využije této možnosti, 

potvrdí svým podpisem, že svého práva využil a zaznamenají se všechny skutečnosti, které 

zákonní zástupci žadatele podají k doplnění své žádosti. 

Dítě, které je přijato do mateřské školy, je schopno předškolního vzdělávání podle RVP PV.  

O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce ve správním 

řízení rozhoduje ředitelka školy. 

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ a to po dohodě se zřizovatelem a po 

předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: 

o dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně dva týdny nedochází 

o zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně porušuje provoz MŠ a jednání 

nápravy jsou neúspěšná 

o v průběhu zkušební doby (na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-

psychologického centra). 

Ředitelka při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu 

dítěte. 

 

Postup při výběru podle kritérií je následující: 

 

Ředitelka seřadí děti s trvalým pobytem ve Varnsdorfu (předškoláci – vady řeči – sourozenci 

– ostatní dle data narození) a rozhodne o přijetí nebo nepřijetí podle počtu volných míst 

v mateřské škole. Seznam přijatých i nepřijatých dětí s pořadovými čísly vyvěsí pověřená 

osoba ve vstupních dveřích do MŠ a na web MŠ. 

Kritéria se vztahují pouze k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, během školního roku jsou 

přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. 

 

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.  

Přednostně bude, v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě 

rok před nástupem povinné školní docházky.  

V případě shody posuzovaných kritérií může být v ojedinělých individuálních případech 

zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud 

je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

3.    Účinnost: Tato směrnice nabývá účinnosti 28.04.2020. Touto směrnicí se ruší směrnice 

č.j. 2/2013. 

Ve Varnsdorfu dne 28.04.2020 ...................................................... Bc. Radka Malá 

                                                                                                          Ředitelka mateřské školy 

 

Pozn. Tato směrnice je vypracovaná v souladu s požadavky ombudsmana na rovné zacházení 

v přístupu k předškolnímu vzdělávání. 

 



Směrnice č. 21 

pro stanovení kritérií 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

při překročení kapacity mateřské školy 

 
Četly: 

 

Jméno Podpis 

Mgr. Hana Zahnová  

Bc. Zdeňka Vacková  

Jiřina Nováková  

Kateřina Bedrníčková  

Petra Čižmáriková  

Pavlína Válková  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


