
Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

 

 

Směrnice pro mateřskou školu 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 

2021/2022 

Č.j.: ZSBoh/63/2021 Účinnost od: 6. 4. 2021 

Spisový znak:  Skartační znak:  

Změny: 

Datum: 6. 4. 2021 Provedl: Mgr. Jakub Vaštík 
 

Zástupce statutárního orgánu základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), tímto stanovuje 

následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole v Bohdalicích. 
 

I.   Organizace předškolního vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 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. 

 Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců 

místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském 

domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. 

května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je 

způsobem v místě obvyklým.  

 Dle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, 

které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 

očkování nemůže podrobit pro kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, pro něž je účast na předškolním 

vzdělávání povinná.  

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází zástupce statutárního orgánu z následujících kritérií, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Nejprve 

budou přijaty děti dle kritéria č. 1, potom dle kritéria č. 2 atd. V rámci kritéria budou děti seřazeny dle věku 

(od nejstaršího, který bude upřednostněn).  
 

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku (předškolní vzdělávání je pro ně 

povinné) a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, 

tedy v obcích Bohdalice-Pavlovice, Kozlany nebo Bohaté Málkovice.   

2. Děti s právem přednostního přijetí, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 

roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, 

tedy v obcích Bohdalice-Pavlovice, Kozlany nebo Bohaté Málkovice.   

3. V případě volné kapacity MŠ mohou být dále přijaty děti mladší, které mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, tedy v obcích Bohdalice-Pavlovice, 

Kozlany nebo Bohaté Málkovice.   
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4. Nebude-li ani poté naplněna kapacita mateřské školy, mohou být přijaty i děti, které nemají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, tedy v obcích Bohdalice-

Pavlovice, Kozlany nebo Bohaté Málkovice.   

5. V případě, že podle výše uvedených kritérií nepůjde rozhodnout, bude o přijetí nebo nepřijetí dle 

konkrétního kritéria rozhodnuto losem, přičemž se bude nadále přihlížet k posloupnosti stanovených 

kritérií. Losování proběhne v mateřské škole v předem oznámeném termínu a zákonní zástupci dětí se jej 

mohou zúčastnit. Losování proběhne za přítomnosti zástupců školské rady a bude z něj pořízen 

videozáznam. Průběh losování: z připravené krabice bude předseda školské rady postupně vytahovat 

obálky, v nichž bude uvedeno registrační číslo dítěte a toto dítě bude přijato. Takto se bude postupovat až 

do naplnění kapacity třídy nebo školy.  
 

III. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne zástupce statutárního orgánu školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro 

děti a dorost. 
 

IV. Na uvolněná místa během školního roku mohou být děti přijímány podle platných kritérií pro přijímání 

na školní rok 2021/2022. 
  

V. Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních 

1. Zástupce statutárního orgánu MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde: 

a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně 

registrující praktický lékař pro děti a dorost, 

b) o dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní 

nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

2. Dodatečné prokázání nepravdivosti údajů, které byly požadovány a uvedeny v žádosti o přijetí do MŠ, 

bude bráno jako závažné porušení stanovených kritérií a s dítětem, které zastupují zákonní zástupci, bude 

přerušeno správní řízení. V případě již vydaného kladného rozhodnutí o přijetí může zástupce statutárního 

orgánu MŠ toto rozhodnutí zrušit nebo ukončit předškolní vzdělávání.  
 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato kritéria zveřejní zástupce statutárního orgánu na přístupném místě: dveře MŠ a webové stránky školy. 

2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem při předávání žádosti v MŠ. 

3. Stávající zapsané děti v MŠ dokončí docházku bez ohledu na výše uvedená kritéria. 

4. Informace uvedené v žádosti o přijetí dítěte do MŠ v Bohdalicích, kterou podají zákonní zástupci, budou 

využity pouze pro vnitřní potřebu MŠ, kde ochranu osobních dat zajišťuje zástupce statutárního orgánu.  
 

 

 

V Bohdalicích dne 6. dubna 2021     

  

 

 

 Mgr. Jakub Vaštík 

 zástupce statutárního orgánu 
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