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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 

na základě ustanovení § 34 a 35 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, vydává kritéria 

pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020. Podle těchto kritérií bude 

postupovat při přijímání dětí k celodennímu/polodennímu předškolnímu vzdělávání dle § 165 

odst. 2 písm. b) školského zákona, v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu 

mateřské školy. 

 

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

 

1. Předškolní vzdělávání se v souladu s § 34 školského zákona poskytuje dětem ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let. Do mateřské školy mohou být přijímány i dětí mladší 3 let.  

 

2. Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O termínu zápisu je veřejnost 

informována prostřednictvím zpravodaje, informačního plakátu v budově MŠ a na 

webových stránkách školy. 

 

Čl. 2 

   Přijímání dětí 

 

1. Zákonní zástupci ve stanoveném místě, termínu a době předloží žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání. Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, že 

dítě je způsobilé k předškolnímu vzdělávání. Další formuláře vyplní zákonní zástupci 

při zápisu do mateřské školy. 

 

2. Každá žádost bude evidována pod registračním číslem. 

 

3. Přednostně bez ohledu na níže uvedená kritéria budou v souladu s § 34, odst. 4 

školského zákona přijaty děti s povinnou předškolní docházkou, včetně dětí s odkladem 

školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého 

pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 
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4. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.   

 

5. 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. Toto ustanovení se netýká dětí v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy 

z následujících kritérií a bodového hodnocení. Přijaty mohou být děti dle takto 

seřazených žádostí až do naplnění kapacity mateřské školy. 

 

KRITÉRIA BODOVÉ OHODNOCENÍ 

Trvalý pobyt dítěte v Lichnově 5 

Dítě dosáhne 5 let věku k 31. 8. 2019 10 

Dítě dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2019 5 

Dítě dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2019 3 

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec 1 

 

      Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou seřazeny podle získaného 

 bodového ohodnocení, a to sestupně od nejvyššího k nejnižšímu. V tomto pořadí 

 bude rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě rovnosti zisku bodového 

 ohodnocení bude zohledněn věk dítěte, přednost budou mít děti starší dle data narození. 

  

Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány 

individuálně (Rodiče jsou povinni doložit podrobnou zprávu Pedagogicko-

psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.)  

 

 O přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo omezením rozhodne ředitelka školy na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

 

Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, 

ve kterém je uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte 

uvedenou v zápisním listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské 

školy.  

 

Rodiče dětí, kteří v Lichnově dlouhodobě bydlí a nemají zde trvalé bydliště, prokážou 

tuto skutečnost platnou nájemní smlouvou.  

 

Občané EU předloží při zápisu povolení k pobytu. Upřednostnění se týká též dětí občanů 

EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané 

třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění i pobytu na území České republiky ve 

smyslu ustanovení § 20, odst. 2, písmeno d) školského zákona.  

 

6. Ředitelka školy poté v souladu se správním řádem rozhodne o přijetí nebo nepřijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě o přerušení nebo zastavení řízení dle § 64 

až 66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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7. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých pod 

přiděleným registračním číslem na dveřích hlavního vchodu do budovy mateřské školy, 

a na webových stránkách školy. Datum zveřejnění je stanoven na 31. května 2019. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno 

v písemné podobě.  

 

8. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to 

dovoluje kapacita školy 

 

Čl. 3 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním. 

2. Směrnice nabývá účinnost 2. 5. 2019. 

3. Tato směrnice ruší dřívější směrnici. 

 

 

 

V Lichnově dne 30. dubna 2019     …………………………………… 

        Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka  
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