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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle dalších platných právních předpisů.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst.
3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho
podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jejíž
součástí je mateřská škola, 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
stanovený počet dětí na třídu pro mateřskou školu. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se řídí Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání, č.j.: MŠVA 15/2020.
Právní normy:
(§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 23.10.2020, § 50 zákona 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisu)
 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 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. Rodiče 5 letých dětí musí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto
děti budou přijímány přednostně.
 Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
 V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého až pátého stupně bude
počet přijímaných dětí snížen o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným
opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.
 Nejvyšší počet dětí ve třídě se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným jiným podpůrným
opatřením třetího stupně. Nejvyšší počet dětí ve třídě lze tak snížit o 5 dětí.
 Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší
počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Nejvyšší počet dětí ve třídě lze tak snížit nejvýše o 6 dětí.

 Snížení počtu dětí nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí se neuplatní u
mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte
nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu
školního roku.
 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
o doloží řádné očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře
Ve školním roce 2021/2022 budou otevřené 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem
48 dětí.
Kritéria:
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto
pořadí:
1. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu 1) Velké Albrechtice, které
dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2021),
2. děti, které se do MŠ přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců místem pobytu 1) Velké Albrechtice, které dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2021), seřazené podle data narození
od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí,
3. děti, které se do MŠ přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců místem pobytu 1) Velké Albrechtice, které dosáhnou nejméně třetího
roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2021), seřazené podle data narození
od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí,
4. děti, s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu 1) Velké Albrechtice,
které dosáhnou nejméně druhého roku věku před začátkem školního roku (tj. do
31.8.2021), seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše
povoleného počtu dětí seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do
výše povoleného počtu dětí,
5. děti, s místem trvalého pobytu mimo Velké Albrechtice, seřazené podle data narození
od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí.
Pravidlo výběru:
 Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté
děti, které splňují druhé kritérium, a tak následovně.
 Děti budou v daném kritérii seřazeny a přijímány dle věku a to od nejstaršího po
nejmladší.



Pokud bude evidována žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako
sourozenec už přijatého dítěte, má přednost před staršími dětmi v daném kritérii dle
věku.

Dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území
obce. Občané třetích zemí jsou povinní doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve
smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
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Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době,
kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání
musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím
programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím
je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a
návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na veřejném místě (budova školy, webové stránky školy), tímto se považuje
rozhodnutí o přijetí za oznámené.
V případě rozhodnutí o nepřijetí, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci
dítěte:
a) datovou schránkou,
b) poštou, obálka s doručenkou,
c) osobně, zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí.

Ve Velkých Albrechticích, 25. března 2021

Zpracovala: Illíková Šárka

Mgr. Elena Kolarovská
ředitelka

