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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), vydává kritéria pro přijímání 

dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Podle těchto kritérií bude postupovat při 

přijímání dětí k celodennímu/polodennímu předškolnímu vzdělávání dle § 165 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb., 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. Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Ve školním roce 2020/2021 

nebudou do mateřské školy přijímány děti mladší 3 let. Zápis do mateřské školy pro 

školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let 

věku. 

 

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 Lichnovského zpravodaje, informačního plakátu na 

budově MŠ a na webových stránkách školy. 

 

Čl. 2 

   Přijímání dětí 

 

3. Zákonní zástupci předloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném 

termínu způsobem popsaným na internetových stránkách školy. Součástí žádosti je 

vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, že dítě je způsobilé k předškolnímu vzdělávání.  

 

4. Každá žádost bude evidována pod registračním číslem. Datum přijetí žádosti ani pořadí 
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podání žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.  

 

5. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.   

 

6. 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.  

 

7. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy na základě kritérií 

s přiděleným bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií (viz bod 9).  

Do mateřské školy zřízené Obcí Lichnov 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 obci Lichnov. Z těchto dětí budou přednostně 

přijaty děti s povinnou předškolní docházkou, včetně dětí s odkladem povinné školní 

docházky, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci 

Lichnov.  

Tato povinnost se týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti a více let věku kromě 

dětí, které zahájily (nebo zahájí ve školním roce 2020/2021) povinnou školní docházku, 

tedy včetně dětí s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné.  

Dalším kritériem je věk dítěte, kdy přednostně budou přijímány starší děti. Faktorem, 

který může ovlivnit přijetí (nebo nepřijetí) dítěte do mateřské školy, je předškolní 

vzdělávání sourozence v naší mateřské škole ve školním roce 2020/2021.  

 

8. Pořadí dětí určí celkové bodové hodnocení získané na základě kritérií tak, že žádosti 

budou seřazeny sestupně od těch, jejichž žadatelé získají nejvyšší počet bodů, po žádosti 

s nejnižším počtem bodů. V tomto pořadí bude rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí 

dítěte, a to tak, že ředitelka školy přijme k předškolnímu vzdělávání žadatele, kteří 

celkově získali vyšší počet bodů, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku.  

 

9. Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy a bodové ohodnocení jednotlivých kritérií:  

 

KRITÉRIA BODOVÉ OHODNOCENÍ 

Má trvalý pobyt dítěte v obci Lichnov 6 

Dítě dosáhne 5 a více let věku k 31. 8. 2020 (včetně) 6 

Dítě dosáhne 4 let věku k 31. 8. 2020 (včetně) 4 

Dítě dosáhne 3 let věku k 31. 8. 2020 (včetně) 2 

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec 1 

 

10. V případě rovnosti bodů bude rozhodující datum narození dítěte, přijato bude dítě starší. 

 

11. V případě shody v datu narození rozhodne los. Ředitelka základní školy rozhodne, kdy 

a kde losování proběhne. Losovat bude ředitelka školy za přítomnosti dalšího 

pedagogického pracovníka mateřské školy, zástupce rodičů a zřizovatele. Losování 

mohou být přítomni také zákonní zástupci dětí, o jejichž přijetí se losováním rozhoduje. 



Dítě, které bude vylosováno, bude přijato ke vzdělávání v mateřské škole. Z losování 

bude pořízen videozáznam.  

 

12. 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. 

 

13. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském 

poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá k přihlášce k předškolnímu 

vzdělávání kopii doporučení. 

 

14. Občané EU předloží při zápisu povolení k pobytu. 

 

15. 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. 

 

16. 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 nejpozději na 10. 6. 2020. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno 

v písemné podobě.  

 

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

dovoluje kapacita mateřské školy. 

 

Čl. 3 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

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

2. Směrnice nabývá účinnost 2. 5. 2020. 

3. Tato směrnice ruší dřívější směrnici. 

 

 

 

V Lichnově dne 1. 5. 2020                                                       …………….........……………….. 

                                                                                              Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka školy 

 

 


