
Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz 

Pražská 83, 252 61 Dobrovíz 
Telefon 606 075 668, 702 073 605    
email ms.dobroviz@seznam.cz, www.msdobroviz.cz 
IČO 725 67 708, číslo účtu 254939480/0300 

 

 

 

Směrnice č. 21. 1. 2020 

č. j. 52 /2020 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 v mateřské škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal: Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz 

Schválila: ředitelka školy Mgr. Věra Volfová 

Účinnost: 21. 1. 2020 

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku mateřské školy pro rozhodování o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání 

mailto:ms.dobroviz@seznam.cz
http://www.msdobroviz.cz/


 

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz, Pražská 83, Dobrovíz stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování 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, o přijetí dítěte k 

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

předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu. 

       A. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se zpravidla přijímají děti, 
které mají  trvalý pobyt v obci Dobrovíz, a to v uvedené posloupnosti: 

• Děti s odkladem školní docházky (děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2020) 

• Děti pětileté (děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2020) 

• Děti čtyřleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od 
nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk čtyř let, a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

• Děti tříleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších 
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk 3let, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

B. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se zpravidla přijímají děti, 
které mají trvalý pobyt v obci Hostouň, a to v uvedené posloupnosti: 

1.   Děti s odkladem školní docházky (děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2020) 

2.   Děti pětileté (děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2020) 

3.  Děti čtyřleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších 
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk 4let, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

4. Děti tříleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších 
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk 3let, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

C. Ostatní 

D. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se zpravidla přijímají děti 
dvouleté s trvalým pobytem v obci Dobrovíz (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, 
v posloupnosti od nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk 
2let, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

E. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se zpravidla přijímají děti 
dvouleté s trvalým pobytem v obci Hostouň (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, 



v posloupnosti od nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2020 věk 
2let, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku). 

I. 

Termín zápisu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní je rok 

2020/2021 je zveřejněn způsobem na místě obvyklým, tj. vyvěšením plakátů na viditelném 

místě, na webových stránkách mateřské školy nejpozději jeden měsíc předem. 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem 

č.500/2004Sb., správní řízení a zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 165 

ost.2, písm.b, a § 183 odst.1-2. 

Do mateřské školy se přijímá maximálně 60 dětí (dle kapacity mateřské školy). 

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky mateřské školy ve lhůtě 

15 ti dnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

II. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Zřetel je brán i na 

úplnost vyplněné žádosti a včasnost jejího podání, tj. ve stanoveném termínu zápisu. Pořadí 

přijetí žádostí nemá vliv na jejich posouzení. 

III. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je potřeba přinést k zápisu tyto doklady: rodný list 

dítěte, občanský průkaz (pas u cizinců) zákonného zástupce. 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve 

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

IV. 

Zákonní zástupci dítěte budou o přijetí dítěte informováni vyvěšením seznamu s 

registračními čísly na místě obvyklém pro zveřejňování informací (webové stránky MŠ, 

vývěska u vjezdu do areálu). V případě nevyhovění žádosti bude zákonnému zástupci zasláno 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte písemně. 

V. 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

Do mateřské školy budou přijímány děti, které zpravidla k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 3 let. 

Do mateřské školy se přijímají děti v souladu s § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění (povinné očkování musí být doloženo potvrzením lékaře) – 

platí pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 a mladší. 



Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, 

popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí 

přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní 

hygieny a sebeobsluhy. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu 

mateřské školy.   

 

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

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií v uvedeném pořadí. 

V Dobrovízi dne 21. 1. 2020     

  

                      Mgr. Věra Volfová 

           ředitelka mateřské školy, oprávněná úřední osoba 


