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Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace 

se sídlem Pěnčín 62, 468 21 Pěnčín 

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘI PŘEKROČENÍ KAPACITY 

 MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Č.j.:            archivační/ skartační znak    DŠ-5 /2021                 A10 

Vypracoval:  Hana Pešková, ředitelka školy  

Schválil: Hana Pešková, ředitelka školy 

Na provozní poradě projednáno dne 26. 08.2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 01.09.2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01.09.2021 

 

 

1. Předmět úpravy 

 

- 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. 

 

2. Kritéria pro přijímání 

 

1. Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí 

dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií 

sestupně: 

 

- K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky a mají v době zápisu trvalý pobyt ve spádové obci 

a jejích části (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 

vzdělávání povinné - z. č. 178/2016 Sb.) – seřazeny podle data narození od nejstarších 

- Děti, které k 31. 8. dovrší 4 let a mají v době zápisu trvalý pobyt ve spádové obci a 

jejích části – seřazeny podle data narození od nejstarších 

- Děti, které k 31. 8. dovrší 3 let a mají v době zápisu místo trvalého pobytu ve 

spádovém ve spádové obci a jejích části – seřazeny podle data narození od nejstarších 

- Děti z jiných spádových obvodů, které k 31. 8. dovrší nejméně 3 let – seřazeny podle 

data narození od nejstarších 

- Pokud není naplněna kapacita školy, je možno přijímat i děti mladší 3. let (které dovrší 

3. let v průběhu daného školního roku), pokud mají osvojeny základní hygienické 

návyky a jsou způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem předškolního vzdělávání a Školním vzdělávacím programem předškolního 

vzdělávání - § 4 a § 5 školského zákona. Přednost mají děti s trvalým pobytem ve 

spádové obci a jejích částí seřazeny podle data narození od nejstarších (zohledňuje se 

následující bod*) 

- *Sourozenec již navštěvuje mateřskou školu (a bude navštěvovat i po 1. 9. 2021) - 



 

 

restricted 

kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 

aktuálního školního roku (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do 31. 12. aktuálního 

školního roku, nebude se váha sourozence při přijetí zohledňovat). 

- Děti nespádové – seřazeny podle věku od nejstaršího 

 

V případě shody na poslední místo celkové kapacity mateřské školy rozhodne los. 

Zařazování dětí do tříd je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy. 

 

2. Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním 

a rodinným podmínkám – úředně doloženým po dohodě se zřizovatelem školy. 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

a) Ruší se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy. 

b) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.09.2021 

 

 

Pěnčín dne 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Pešková 

ředitel školy 

 


