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                 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO  

                                                      ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvkové organizace 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, to je podle OHS 28 dětí v MŠ Skřipov a 22 dětí v MŠ Hrabství. Při přijímání dětí se řídíme 

antidiskriminačním zákonem, Listinou základních práv a svobod, zejména pak zákazem diskriminace v ní 

obsažené.  

 Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je: 

Předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let věku. Děti mladší tří let 

nemají na přijetí právní nárok 
Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let, je od1.září 2022 předškolní vzdělávání povinné dle 

§34a)školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle 

§34 b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo se  nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci(§34odst.5 školského zákona a § 50 

z. č. 258/2000 Sb.,o ochraně  veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).Potvrzení pediatra bude na žádosti 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola 

doklad o očkování. 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Děti, 

splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od 

nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, dále děti s vyšším bodovým 

hodnocením. V případě rovnosti bodů a data narození, bude přijato dítě losováním. 

Pořadí podání přihlášek nemá na bodové hodnocení žádný vliv. 

 

 

 

Poř.č.                                                    Kritéria Body 
1. Dítě s trvalým pobytem ve Skřipově a v Hrabství   3 

2. Děti s jiným bydlištěm   1 

 

3. 

Dosažení 6-ti let věku dítěte v daním školním roce a děti s odkladem školní docházky   8 

4.  Děti narozené od   1.9.2017 – 31.8.2018         –     děti 5 let   6 

5.  Děti narozené od 1.9.2018 – 31.8.2019          -      děti 4 leté   4 

6. Děti narozené od 1.9. 2019 – 31.12.2019       -      děti 3 leté   2 

7. Děti  - 2 roky  k   31.8. 2022   0 

 Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a 

prokáže se občanským průkazem. 

 Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících 

podmínek: 
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto 

ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, 

nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od 



počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním 

vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. 

Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i 

bezpečnost všech dětí. (Děti mladší3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity). 

 

Poučení: 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání mého 

dítěte je ve smyslu § 44, od. 1 zákona č. 500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů O správním řízení (Správní 

řád) zahájeno správní řízení. 

Po telefonické dohodě s ředitelem školy (tel: 553 781125) dne  23. 5. 2022 /v dopoledních hodinách/ se mohou 

zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§36 odst.3 správního řádu ve znění pozdějších předpisů) a 

mají právo nahlížet do spisu ( §38 odst. 1správního řádu ve znění pozdějších předpisů) správního řízení ve věci 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy. 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023  bude zveřejněno do 30 dnů od 

podání žádosti v MŠ zveřejněním seznamu – dle místa činnosti MŠ – pod registračním číslem dítěte, které 

obdržíte v den zápisu na veřejně přístupném místě tj. vstupních dveřích mateřské školy, seznam přijatých dětí / 

registrační čísla/ bude zveřejněn také na webových stránkách školy: www.zsamsskripov.cz. 

 

  

Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně do vlastních rukou, či doporučeným 

dopisem, do 30 dnů od podání žádosti, nebo do datové schránky zákonného zástupce. 

 

Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s: 
1. kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

2. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

3. poučením 

 Zákonný zástupce poskytuje vědomě a dobrovolně souhlas s uchováním informací o dítěti po dobu 

docházky dítěte do mateřské školy, do doby, kterou stanovuje zákon k archivaci dokumentace: 

 

ANO       NE 

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní 

údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení 

nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 

Ve Skřipově 14. 4. 2022 

 

S účinnosti od 3.5.2022                                            Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy 

http://www.zsamsskripov.cz/

