
 

 

KRITÉRIA   PRO   PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ 

DO   MATEŘSKÉ   ŠKOLY   SLUNÍČKO   VE   SLUŠOVICÍCH 
 

platná  pro školní rok  2021 - 2022 
 

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace, stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b)  

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 případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

 

Základní podmínkou pro rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je naplnění 

požadavku § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci). Při nesplnění této podmínky nemůže být dítě 

k předškolnímu vzdělávání přijato a stanovená kritéria se na ně při přijímacím řízení 

nevztahují. Požadavek na splnění pravidelného očkování se neuplatňuje u dětí nastupujících 

k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

 

 

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání zařazovány v následujícím pořadí: 
 

I.     Děti  nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání  

         (poslední rok před zahájením povinné školní docházky, v souladu s ustanovením § 34 odst. 

          4 školského zákona),  s trvalým bydlištěm nebo trvale bydlící ve Slušovicích (spádová obec)  

           

II.  Děti s trvalým bydlištěm nebo trvale bydlící ve Slušovicích           
          1. opakovaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s dosaženým věkem 3 let 

          2. věk 3-4 roky s pravidelnou docházkou 

 

III. Děti  nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání  (poslední rok před   

          zahájením povinné školní docházky, v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského  

          zákona),  s trvalým bydlištěm v obcích, kde není zřízena mateřská škola 
 

IV.   Děti s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena mateřská škola          
          1. opakovaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s dosaženým věkem 3 let 

          2. věk 3-4 roky s pravidelnou docházkou 

 

V.  Děti s trvalým bydlištěm v obci, kde je zřízena mateřská škola 
          1. opakovaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s dosaženým věkem 3 let           

          2. věk 3-4 roky s pravidelnou docházkou 



 

VI.   Děti  na nepravidelnou docházku s dosaženým věkem 3 let      

        

VII.  Děti mladší 3 let s dovršením tohoto věku nejpozději k 31.12.2021 

          (v pořadí II., IV.,V.)            

          
 

 

Pomocná kritéria: 

 

- v rámci  jednotlivých  hlavních kritérií  probíhá zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání podle  

  věku vždy od nejstaršího po nejmladší 

- upřednostnění  dítěte nesplňujícího  hlavní kritéria, pokud  má ve škole již sourozence, který se    

  v dotčeném školním roce v mateřské škole stále ještě bude vzdělávat, a dosáhlo 3 let věku 

- upřednostnění  sociálně  potřebného dítěte  (např. dítě  samoživitelky, osiřelé dítě,  dítě, kterému  

  v důsledku  nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod., vždy však s dokladováním  

  nepříznivého  sociálního  stavu  dítěte.  V případě  nutnosti  při  aplikaci  tohoto subkritéria může  

  ředitelka  školy požádat  o spolupráci  a odborné  posouzení  sociální  situace  dítěte  jiné  správní  

  orgány, zejména orgán sociálně-právní ochrany dítěte) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slušovicích  17.3.2021                                                                    Bc. Eva Vyvlečková 

                                                                                                                     ředitelka školy 

 

 

 

 


