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Směrnice pro stanovení kritérií 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

při překročení kapacity mateřské školy 
 

 

1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době 

kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí 

stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole. 

1.2. Dle § 34, odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon se předškolní vzdělávání 

organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let                                                         

1.3. O přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. 

1.4. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitel školy z podmínek školy 

pro přijímání dětí a z kritérií níže uvedených 

1.5. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti 

o přijetí pro následující školní rok, období řádného zápisu. Termín stanovuje ředitel 

školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnosti včas informována. 

1.6. Žádost si rodiče vytisknou z webových stránek (www.zscerhovice.cz). Veškeré údaje 

na přihlášce jsou pro přijetí dítěte důležité, bude s nimi zacházeno jako s důvěrnou 

informací 

1.7. Při podání žádosti zákonní zástupci dítěte doloží rodný list dítěte, občanský průkaz. 

1.8. Písemnou žádost o individuální vzdělávání dítěte, jako možnou alternativu plnění 

povinné školní docházky, je rodič (zákonný zástupce) povinen podat 3 měsíce před 

začátkem školního roku k rukám ředitele školy. 

2. Kritéria pro přijímání 

2.1. S účinností od 11.3.2021 ředitel školy stanovil 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 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 



2.1.1. Přednostně v souladu s ustanovením § 34, odst. 4, školského zákona bude vždy 

přijato dítě 1 rok před nástupem povinné školní docházky. 

2.1.2. Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně třetího roku věku a mají trvalé bydliště v Městysi Cerhovice 

(§ 34, odst. 3, školského zákona) 

2.1.3. Dále se přijímají děti mladší čtyř let trvale bydlící v Městysi Cerhovice. Starší 

dítě má přednost před mladším (řazeno dle data narození od nejstaršího 

po nejmladší). 

2.1.4. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců organizace Základní školy a 

Mateřské školy Cerhovice. 

2.1.5. Podle individuálního posouzení ředitele školy. 

2.2. V případě uvolnění místa v mateřské škole během školního roku bude ředitel školy 

postupovat podle seznamu přihlášek, které byly podány v den zápisu do mateřské 

školy.  

2.3. 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.  

 

 

V Cerhovicích dne  15.3.2021 
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