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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková 

organizace, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.  

o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

1) Přednost mají děti, které k 31. 8. dosáhly věk 5 let a mají trvalý pobyt ve školském 

obvodu mateřské školy a je pro ně předškolní vzdělávání povinné 

2) Přednost mají všechny děti, které nejpozději k 1. září 2020 dosáhnou 4 let věku a které 

mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy. 

3) Přednost mají všechny děti, které nejpozději k 1. září 2020 dosáhnou 3 let věku a které 

mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy. 

Následně, pokud to dovolí kapacita mateřské školy, budou přijímány 

4) Děti přihlášené na celodenní docházku. 

5) Děti, o které pečuje jen jeden z rodičů. 

6) Děti, které dovrší 3. roky v průběhu daného školního roku (2020/2021), mohou být 

přijaty k  1. 9. nebo k  1. 1. daného školního roku a to v pořadí podle dosaženého věku 

od nejstaršího. 

7) Odevzdání řádně vyplněné přihlášky (včetně příloh) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 

stanoveném termínu. 

 

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.   

 

Obecná kritéria pro přijetí dětí 

 S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, 

které dosáhnou věku 5 let.  

 K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,   

přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let. 

 Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let. 

 V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší. 

 Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné. 

 Za nově přijaté dětí k 1. 9. budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 

 Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu 

na území ČR. 

 Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, 

jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka 

školy na místě veřejně přístupném a webových stránkách MŠ Kamarádi, po dobu  

15 dní.  

 Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se 

podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského 

kraje. 



 Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem (§ 50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že 

budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. 

Začne však platit výjimka pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být 

přijaty, i když nemají očkování. 

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek 

stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude 

volná kapacita v MŠ. 

 

Podávání přihlášek pro školní rok 2020/2021. 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 

a onemocněním COVID-19, stanovuji tuto organizaci zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2020/2021. 

Přihlášky je možné podávat v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 a to: 

 do datové schránky mp4k3q2 

  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem 

 poštou 

 osobním podáním do Mateřské školy dne 7. května v době od 8.00 – 16.00 hodin, při 

respektování stanovených epidemiologických opatřeních, bez osobní přítomnosti dítěte 

v mateřské škole. 

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je volně dostupná na webových stránkách 

www.mskamaradi.cz a k osobnímu vyzvednutí v Mateřské škole dne 20. dubna 2020 v době od 

8.00 do 12.00 hodin. 

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. V současné situaci nenavštěvujte 

osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (prohlášení je součástí přihlášky) a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu, 

 

Povinné přílohy přihlášky: 

 kopie rodného listu 

 kopie očkovacího průkazu 

 

Ve Velkých Bílovicích, dne 6. 4. 2020 

Směrnice č. 1 / 2020 nahrazuje směrnici č. 2 / 2019 ze dne 15. 4. 2019. 

 Kropáčová Anna 

ředitelka školy 

 

http://www.mskamaradi.cz/
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