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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2022-2023
Ředitelka Mateřské školy Eliška, Opava, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b),
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v případech, kdy počet žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení a registrujícího lékaře pro děti a dorost, který doloží zdravotní
způsobilost dítěte, včetně očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení pediatra bude na žádosti o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání.
3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti a dorost, které
před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání
povinné dle §34 odst. 1) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře pro děti a dorost, který doloží zdravotní
způsobilost dítěte, včetně očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
ve znění pozdějších předpisů, se kterými byly sjednány předběžné podklady k přijetí
k předškolnímu vzdělávání během školního roku 2021/2022 a z důvodu plné kapacity nebyly
přijaty.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2022-2023
Bodové
Kritérium
ohodnocení
Věk dítěte*
5 let věku
dovršení věku 5 let do 31. 8. 2022
15
4 roky věku
dovršení věku 4 let do 31. 8. 2022
10
3 roky věku
dovršení věku 3 let do 31. 8. 2022
5
2 roky věku
dovršení věku 2 let do 31. 8. 2022
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Poučení:
V případě většího počtu žádostí než bude volná kapacita školy, bude při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelka mateřské školy vycházet ze závěrů a odborných
posudků o zdravotním postižení a potřebnosti speciálního vzdělávání vydaných příslušnými
pracovníky školských poradenských zařízení a z celkového počtu dosažených bodů.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na
informační tabuli MŠ a na www.mseliska.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci do osobní
datové schránky nebo budou doručena zákonným zástupcům dítěte poštou do vlastních rukou
nebo předány osobně do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti a vyjádření školského
poradenského zařízení.
Po tel. dohodě s ředitelkou školy (553 715 807), mohou zákonní zástupci dítěte 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 ředitele školy.

S účinností od 11.3.2022

Mgr. Petra Kirschnerová, řed. školy

