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Směrnice přijímacího  řízení do mateřské školy 
 

Směrnice je vydána na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v pozdějším znění zákona č. 

178/2016 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. §183  (novela školského zákona), vyhlášky č. 14/2006 

Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., zákona č. 

500/2004 Sb. správní řád. 

 

 

Přístupnost směrnice zákonným zástupcům dětí: 

a) osobně při zápisu 

b) na webu msjesenicka.cz 

c) nástěnce v MŠ 

 

Úvod 

 

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448,okres Bruntál, příspěvková 

organizace, stanovuje následující pravidla a kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a v případech, kdy 

počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 84 dětí. 

 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem.  

O termínech informuje v místním tisku, webových stránkách www.msjesenicka.com a 

nástěnce v mateřské školy.  

Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte 

dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 

Děti, které budou do mateřské školy přijaty, by měly mateřskou školu navštěvovat pravidelně, 

zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. 

Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme adaptační program, vždy se rodič může 

dohodnout s ředitelkou nebo učitelkou školy na vhodném postupu. 

 

Podání žádosti o přijetí dítěte 

 

• Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, nejdříve od 2 let 

věku, pokud splňují požadavky předškolního vzdělávání v souladu s RVP pro 

předškolní vzdělávání, na základě podání písemné žádosti rodičů.  

• Dítě je možné přijmou do mateřské školy i v průběhu školního roku, má-li škola 

volnou kapacitu.  

• Rodiče obdrží formulář žádosti včetně jeho příloh v mateřské škole : 

- kdykoliv v průběhu školního roku 

Č.j.: MŠ/65/5/0/22  Účinnost od:      1.5.2022 

Spisový znak: 2.1.  Skartační znak:  S 5 

Trvání: Doba neurčitá 

Tato směrnice ruší směrnici čj.: MŠ/41/5/0/21 

http://www.msjesenicka.com/
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- u příležitosti konání dne Otevřených dveří 

- při zápisu  

- na webových stránkách školy: www. msjesenicka.com  

 

O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy 

 

Ředitelka mateřské školy na základě podané žádosti rodičů do 30 dnů vydává rozhodnutí o 

přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

 

• V průběhu správního řízení má zákonný zástupce právo nahlížet do spisu dítěte. 

 

• Rozhodnutí o přijetí může ředitelka školy vydat i na dobu určitou, zkušební dobu tří 

měsíců a to v případě není – li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry 

bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy 

 

• Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které do 

31.8.2022 dosáhnou nejméně 3 let věku, pokud mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo 

jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.  

 

• Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku je od 1.9.2022 předškolní 

vzdělávání povinné ze zákona. (Pokud do MŠ nastupuje nebo pokračuje v docházce 

dítě s odloženou školní docházkou je rodič povinen odevzdat kopii rozhodnutí o 

odkladu školní docházky, kterou vydá příslušná ZŠ). 

 

• Počet přihlášených dětí nesmí přesáhnout kapacitu školy 

 

• V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, 

a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz za předpokladu, 

že počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročí nejvyšší 

povolený počet dětí. 

 

• Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

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

pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

• Dítě může z různých důvodů nastoupit do MŠ i později, např.: 

- prodloužená dovolená 

- dlouhodobější nemoc 

- rekonvalescence 

 

 

K tomu je nutná náležitá omluva nepřítomnosti dítěte zákonným zástupcem, aby se 

vyhovělo ustanovení § 35 odst.1 písm.a) zákona č. 561/2004 Sb. V opačném případě  
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by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce se tím ale 

nezprošťuje povinnosti hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené základní 

částce.  

 

• O přijetí dítěte se zdravotním postižením podle §16 odst. 9  rozhodne ředitel mateřské 

školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě 

také registrujícího lékaře  

 

• O přijetí dítěte s docházkou na pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské 

školy, ve zbývající době docházky druhého dítěte, rovněž s pravidelným pobytem na 

dobu kratší než odpovídá provozu mateřské školy, aniž by se započítávalo do počtu 

dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí 

zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 

561/2004 Sb. rozhoduje ředitelka. 

 

• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 

individuální vzdělávání dle §34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám. 

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce 

řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 

měsíce před počátkem školního roku, tedy 31.května 2022. 

 

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

mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) 

důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 
 

1. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 5 let věku s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod 

Pradědem) na území města Vrbna pod Pradědem                                                  14 b 

 

2. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v příslušném školském 

obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na 

území města Vrbna pod Pradědem                                                                           7 b 

 

 

3. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne nejméně 3 let věku s trvalým pobytem v příslušném 

školském obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod 

Pradědem) na území města Vrbna pod Pradědem                                                    4 b 

 

4. Dítě s trvalým pobytem ve městě Vrbno pod Pradědem                                          2 b  

 

                     

5. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 2 let věku                                                            1 b 
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Zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání je možné následujícím způsobem: 

 

Podání žádosti  

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 

elektronické podobě.  

Žádost o přijetí dítěte je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

 

1. do datové schránky školy - jiek383  

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

 

3. poštou, na adresu školy ( Mateřská škola , Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 

26) 

 

4. osobní podání žádosti o přijetí dítěte  

 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým 

způsobem, nebo přiložit písemnou kopii k žádosti. 

 

Doložení řádného očkování dítěte  

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 je nutné vyplnit evidenční list dítěte a nechat potvrdit 

pediatrem. 

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

 

 

 

Vrbno pod Pradědem 25.4.2022                                  Lesniaková Pavlína 

                                                                                           Ředitelka MŠ 
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