
Mateřská škola Hartmanice, okres Svitavy 

569 92 Bystré, Hartmanice 109, IČO 71008641 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Mateřská škola Hartmanice, okres Svitavy, jako správní orgán, 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: 

 

Podle 34 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v pozdějším znění, se k předškolnímu vzdělávání 

přednostně přijímá dítě: 

 

1) které dosáhne pátého roku věku před začátkem školního roku, pokud má místo trvalého 

pobytu ve školském obvodu mateřské školy (povinné předškolní vzdělávání) 

2) 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) 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). 

 

 

 

Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizinců platí stejná legislativní ustanovení 

jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. 

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 

ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění 

pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). 

 

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

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

 

 

 

 

 

 

V Hartmanicích dne 16. 4. 2022  Mgr. Martina Moravcová, ředitelka školy 

 




