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Kritéria a podmínky přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek 
stanovených v §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
správního řádu (§165 odst.2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila.

Ředitelka MŠ Vranovice stanovuje následující kritéria a podmínky, podle nichž bude při 
rozhodování postupovat v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, to je 82 dětí.

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:

Zápis do MŠ Vranovice proběhne ve čtvrtek 10. května od 8-12h, 13-15h v budově MŠ 
Školní 413 (Žabičky).

Žádosti o přijetí do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v budově MŠ Vranovice, 
Školní 323 (hlavní budova MŠ) v pátek 4. května 2018 v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 
do 15.00 hodin. / pokud možno bez dětí/, nebo si ji mohou vytisknout z webových stránek 
MŠ. Tuto přihlášku si vyplní a nechají si ji do dne zápisu potvrdit lékařem.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou přihlášku, rodný list 
dítěte a občanský průkaz, popř. další důležité doklady (zprávy z vyšetření aj.). K zápisu se 
pokud možno dostaví bez dětí.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude 
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. 
Registrační číslo bude každému uchazeči sděleno v písemné podobě v den zápisu. Seznam 
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn do 30 dnů od podání 
žádosti na úřední desce školy (www.skolavranovice.cz) a vyvěšen na vstupních dveřích ZŠ na 
ulici Masarykova 178.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou předána osobně zákonným 
zástupcům dítěte, nebo doručena poštou do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti.

Zákonní zástupci dítěte mohou nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 správního řádu a 
vyjádřit se k podkladům správního řízení ve věci nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v 
souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy. K 
nahlédnutí do spisu je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy na tel.č.730151123.

http://www.skolavranovice.cz/


I. Podmínky pro přijetí

 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od tří let až do začátku 
povinné školní docházky (podle §34,ods.1 školského zákona).

 Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 
2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2018 
dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje: 

-  na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 
dnů, 
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 
dnů, 
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit 
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte 
nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 Od září 2018 je zaváděno přednostní přijímání tříletých dětí s trvalým pobytem ve 
Vranovicích. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší tří let ze své 
spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít 
přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání). 

 Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 
zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). 
Tato podmínka neplatí pro děti, které v mateřské škole plní povinnou předškolní 
docházku.

II. Kritéria přijetí

Pokud po přijetí tří až pětiletých dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou 
být přijaty další přihlášené děti, a to podle pořadí určeného ředitelkou mateřské školy 
na základě níže uvedených kritérií. Přijato je dítě s vyšším celkovým bodovým 
hodnocením. Při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (měsíc a den narození).



Kritérium Bodů
bydliště Trvalý pobyt v obci 

Vranovice (dítě zapsáno 
v matrice)

10

Trvalý pobyt mimo obec 
Vranovice

0

věk dítěte k 31.8.2018 Dítě pětileté, čtyřleté, 
tříleté nebo s odkladem 
školní docházky

100

Dítě dvouleté * 10
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje 

sourozenec dítěte a 
nadále bude ve školním 
roce 2018-2019 

20

celodenní docházka do MŠ 40
sociální potřebnost dítěte 
(sirotek, zdravotní 
znevýhodnění apod.)

5

* V případě volné kapacity budou děti, mladší 3 let, přijímány za předpokladu, že jsou 
schopny zvládat předškolní vzdělávání. Dítě, které je přijato k PV, musí být od 
počátku připraveno plnit požadavky stanovené programem předškolního vzdělávání 
(dále PV) a Školním vzdělávacím programem dané MŠ. V případě, že dítě mladší tří let 
je přijato rozhodnutím ředitele školy k PV, stává se dítětem MŠ se všemi právy a 
povinnostmi s tím souvisejícími. V případě přijetí se dítěti stanovuje tříměsíční 
zkušební doba (§ 34 ods.3 školského zákona).

Pozn.: V srpnu 2018 se počítá s dostavbou nové třídy MŠ. Po schválení 
provozuschopnosti této třídy ŘŠ vypíše nové zápisní řízení. Děti, které nebudou 
přijaty v 1.kole, tak mají velkou šanci se dostat do MŠ v kole druhém.

Předpokládaná kapacita pro 1.kolo je 17 míst (přesné stanovení bude po uzavření řízení o odkladu 
školní docházky).



S účinností od 6.4.2018 Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy


