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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2019/2020 

Ředitelka Mateřské školy Kravaře,  Petra z Kravař – příspěvková organizace, (dále jen 

mateřská škola) stanoví následující kritéria,podle nichž bude postupovat při rozhodování na 

základě ustanovení §165 ods.2, písm. b) zákona 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 případech, kdy počet žádostí o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí pro školní rok 

2019/2020 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, to je 

158 dětí. 

Počet dětí, které může ředitelka školy přijmout pro školní rok 2019/2020, je následující :  

MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace přijímá 40 (může se ještě změnit podle počtů 
odkladů školní docházky). 

Podmínky pro přijímání dětí: 

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 
pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné  
(§34,ods.1, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2) Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 
stanoveny školské obvody spádových mateřských škol podle trvalého pobytu dítěte. 
Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 
2019/2020 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2019, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3 školského zákona). 

3) Podle §34 ods.3 Školského zákona o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy.  

4) Ředitelka mateřské školy může přijmout dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování 
(potvrzení dětského lékaře bude na Žádosti o přijetí dítěte), nebo má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, ve smyslu ustanovení 
§50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů – toto 
ustanovení se netýká dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, podle §34, odst. 1 
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Upozornění: V den zápisu 7. 5. 2019 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 – 
15.30 hodin stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí 
podaných žádostí s výhodou k přijetí do MŠ. 
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Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ pod registračním číslem dítěte dne 
5.6.2019 (do 30dnů od podání žádosti). Rozhodnutí o nepřijetí budou 5. 6. 2019 od 8,00 –
13,00 předány do vlastních rukou nebo zaslány poštou do vlastních rukou zákonných 
zástupců. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií pro každé dítě uvedených 
v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. 
V případě rovnosti bodů, bude ředitelka posuzovat jednotlivé žádosti individuálně. 

 V případě rovnosti bodů: 

Bude upřednostněno starší dítě před mladším (se zvyšujícím se věkem se potřeba vzdělávání 
obecně zvyšuje). 

Může být zvýhodněno například osiřelé dítě. 

Vzdělání dítěte mladšího 3 let: 

V souladu s § 34 ods.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní 
vzdělávání organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě 
mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání (PV) přijmout pouze při splnění následujících 
podmínek. Dítě se přijímá do PV,  jehož cíle jsou vymezeny v §33 školského zákona, z tohoto 
ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve 
vzdělávací činnosti, nikoliv jen v poskytování péče. Dítě mladší tří let, které bude přijato k 
předškolnímu vzdělávání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené 
rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání dané MŠ. V případě, že ml. dítě je přijato rozhodnutím 
ředitele školy k PV, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. 

Kritéria jsou posuzována k 31. 8. 2019. 

V Kravařích 29. 3. 2019 

S účinností od  7. 5. 2019 

Bc. Blanka Postulková, ředitelka školy 
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  

 

Seznámen(a):  dne 7. 5. 2019 

Kritérium Body Dosažené 
body 

Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v příslušném školském 
obvodu 

33  

Trvalý pobyt v Kravařích,  mimo 
příslušný školský obvod 

16  

 Trvalý pobyt mimo Kravaře 1  

 
Věk dítěte 

5 let (a odklad školní docházky) 15  

4 roky 10  

3 roky 5  

2 roky 1  

Celkový počet bodů:    

 


