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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Noutonice zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2021/2022.
1) Obecná kritéria a podmínky, které stanovuje školský zákon1:
- předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
- v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, je přednostně
přijato dítě „předškolák” rok před nástupem povinné školní docházky,
- dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování; pouze u dětí s povinností
předškolního vzdělávání není splnění této povinnosti podmínkou pro přijetí do mateřské školy;
- o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka může být dlouhá
max. 3 měsíce, rozhoduje ve správním řízení ředitel školy;
- o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení dle § 34 odst. 6 zákona
č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle možností školy.
2) Kritéria pro přijímání dětí v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovený limit počtu
přijímaných dětí (max. 12 pro přijímací řízení v květnu 2021):
- dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022;
- doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad
z povinné školní docházky do ZŠ;
- děti s trvalým pobytem ve školském obvodu obce Lichoceves, obce Svrkyně a obce
Drahelčice;
- děti s trvalým pobytem ve smluvních obcích dle dohod o úhradě neinvestičních nákladů na
provoz mateřské školy;
- věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
3) Přijímané dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Při nástupu dítěte do mateřské školy
se předpokládá, že dítě alespoň částečně zvládá sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,
oblékání a stravování2.
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1 Úplný

popis organizace předškolního vzdělávání viz § 34 a dále školského zákona.
Např. nenosí plínky, používá toaletu, samo se nají (drží lžíci a umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu), pije z hrnečku a
skleničky, umí si umýt ruce mýdlem, obouvá a vyzouvá si obuv, ujde kratší vzdálenost a umí si říci, co chce a potřebuje.
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