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Směrnice č. 7/2022 

 

 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

 

 

Vydal:       Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.24, příspěvková organizace 

Schválila: Eva Pírková, ředitelka školy 

Účinnost: 2.5.2022 

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ Prostějov, Smetanova ul.24 

 

Ředitelka   mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola  Prostějov, Smetanova 

ul.24, příspěvková 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: 

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné 

předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy a které 

dosáhnou k 31.8. pěti let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1) 

2) Dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve 

školském obvodu mateřské školy a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci dle Zákona č. 258/2000 Sb. ( rozhoduje vyšší věk dítěte). 

3) Sourozenci v mateřské škole. Jsou upřednostněny děti, které mají sourozence na výše 

uvedené mateřské škole.    

4) Dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku a nemá místo trvalého pobytu ve 

školském obvodu mateřské školy a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci dle Zákona č. 258/2000 Sb. ( rozhoduje vyšší věk dítěte). 



 

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

školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4) 

Tímto se ruší platnost směrnice č.7/2021 ze dne 2.5.2021. 

 

    V Prostějově dne17.3.2022                                                        Eva Pírková 

                                                                                                          ředitelka školy 

 


		2022-03-17T13:35:48+0100
	Eva Pírková




