
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

 

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání        strana 1 z počtu 2 

Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou,  

příspěvková organizace 

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Č.j.:  ZSSTE-SM/2/2018              Spisový / skartační znak             A.1.  A5 

Vypracoval: Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti dne: 23. 3. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 23. 3. 2018 

 

 

 

I. Předmět úpravy 

1. Směrnice stanovuje podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, 

příspěvková organizace se sídlem Štěpánov nad Svratkou 159. 

2. Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole byla stanovena 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a s přihlédnutím k doporučení veřejného ochránce 

práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. 

3. Ředitel mateřské školy dle této směrnice rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě 

o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 

II. Kritéria pro přijímání 

1. V mateřské škole se zpravidla vzdělávají děti od tří let, dle § 34 odst. 1 školského zákona, nejdříve však 

od dvou let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  

2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona (znění účinné od 1. 9. 2018) se přednostně 

přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 

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

naplnění povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

3. K předškolnímu vzdělávání se podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění 

pozdějších předpisů, přijmou pouze děti, které jsou zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. Tento doklad nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné dle § 34 odst. 1 školského zákona. 

4. Pokud po přijetí všech dětí uvedených v odst. 2 tohoto článku zůstanou v mateřské škole volná místa, 

mohou být přijaty další přihlášené děti, a to podle pořadí stanoveného dle následujících kritérií: 

a. děti, narozené do 31. 12. 2015, pokud mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu, 

b. ostatní děti výše neuvedené. 

5. O pořadí k přijímání v každém jednotlivém kritériu rozhodne datum narození dětí. Pokud by v daném 

kritériu již byl překročen počet přijímaných dětí, pak se přijme dítě starší, v případě stejného data 

narození se pořadí na daném místě určí losem. 
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III. Podmínky pro přijetí 

1. Ředitel školy stanovuje další podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a to pouze pro děti, které 

nemají právo přednostního přijetí dle článku II. odst. 2 této směrnice.  

a. Umí se postarat o základní potřeby osobní hygieny, slovně či gestem dá najevo potřebu jít na toaletu, 

umyje si ruce a obličej, utře se ručníkem, používá kapesník. 

b. Zvládá základní sebeobsluhu, samo jí pomocí lžíce, samo pije z hrnku, svlékne a oblékne si 

jednoduché oblečení, obuje se. 

c. Ovládá hrubou motoriku, při chůzi ovládá koordinaci těla, umí s dopomocí chodit po schodech. 

d. Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně, odpovídá na jednoduché otázky. 

2. Pokud dítě nezvládá v čase zápisu podmínky uvedené v prvním odstavci, může být přijato do MŠ na 

zkušební pobyt. O přijetí ke zkušebnímu pobytu a jeho délce rozhodne ředitel školy.  

3. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

4. Prohlášení o splnění (nesplnění) uvedených podmínek potvrdí zákonný zástupce dítěte v žádosti. 

 

IV. Nepřijetí z jiných než kapacitních důvodů  

1.  Ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde 

a. o dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské 

zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost,  

b. o dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

2. Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je také uvedení nepravdivého údaje, nebo 

nepravdivého prohlášení v žádosti o přijetí. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice byla projednána se zřizovatelem a na poradě vedení školy dne 23. 3. 2018. 

2. V plném rozsahu se ruší směrnice č.j.  ZSSTE-SM/2/2017 ze dne 22. 4. 2017. 

3. Směrnice má platnost od 23. 3. 2018 a účinnost nastává dne 23. 3. 2018. 

 

 

 

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy 

 

 


