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 Čj. MŠPV-MOR/93/2022 
 

 
 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, 

příspěvkové organizace, stanoví 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 pro mateřskou školu:  

 

- dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Povinné předškolní vzdělávání 

    K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, na které se vztahuje povinné předšk.  

    vzdělávání, má trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhne k 31.08.   

    pěti let. (Dítě  v  posledním  roce  před  zahájením  povinné  školní  docházky, na  které  se  

    nevztahuje podmínka očkování). 

  

2. Dosažení nejméně třetího roku věku dítěte, které má místo trvalého pobytu ve školském     

    obvodu mateřské školy (rozhoduje vyšší věk dítěte) 

    a 

    které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má potvrzení od lékaře,že         

    je proti nákaze imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  -  dle  

    zákona čís. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Dosažení nejméně třetího roku věku dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském   

    obvodu mateřské školy, a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp.  má  

    potvrzení od lékaře že je proti nákaze  imunní nebo  se nemůže očkování podrobit pro trvalou  

    kontraindikaci - dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

    předpisů (rozhoduje vyšší věk dítěte). 

 

 



 

V případě přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání - platí stejná legislativní 

ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 

ČR trvale nebo přechodně po dobu delší jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění 

pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). 

 

 

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

školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí a postupovat dle 

§ 50 odst. 1 a 4 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Pro rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy není rozhodující pořadí, datum ani čas podaných 

žádostí, v jakém bylo dítě zapsáno do mateřské školy v době stanovené a uvedené pro zápis, pro 

nadcházející školní rok. 
  

V případě, že „Žádost o přijetí do MŠ“ pro nadcházející školní rok zákonný zástupce neodevzdá 

ve stanoveném termínu pro zápis - nebo vůbec, nebude ředitelka školy rozhodovat o přijetí či 

nepřijetí dítěte do MŠ, pouze v případě, že bude volná kapacita školy, a to pouze u „Žádosti“ 

podané po uvedeném termínu. 

 

 

K 3. 05. 2022 pozbývá platnost Směrnice ze dne 15. 04. 2021, čj. MŠPV-MOR/159/2021. 

 

 

 

 

 

V Prostějově dne 15. 03. 2022                                       

 

 

                                                                                      

                                                                             ………………………………………….. 

 

                                                                               PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy 
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