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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BŘEZÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Březí, příspěvková
organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Březí.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost.
O termínech přijímání dětí do MŠ je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, web.
stránek, vývěskách a místního rozhlasu.
Zápis k předškolnímu vzdělávání je stanoven na 4. května 2022.
V souladu s §34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb.
Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve
vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí
být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního
vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování
podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria k přijímání dětí:
1.Přednostně budou přijímány všechny děti s místem trvalého pobytu ve Březí od 3-let a děti,
na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (školský zákon §34, odst.1, § 179, odst.2,
v platném znění) s místem trvalého pobytu ve Březí (k 31. 8. 2022 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší
a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením).
2. Sourozenec dítěte, který bude navštěvovat MŠ i po 1. 9. 2022 i mimo spádový obvod.
3. Děti mimo spádový obvod ve věku zpravidla od 3 do 6 let do výše volné kapacity mateřské
školy, (vřazování od nejstaršího k nejmladšímu - § 34 odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon)

Doplnění kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - dle
zákona LEX Ukrajina:
K zápisu do mateřské školy v řádném termínu 4. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem
za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců
na území ČR („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto ukrajinské děti – uprchlíky
je určen termín zvláštního zápisu na 15. 6.2 022 od 8:00- 12:00 hodin.
O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k předškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského
zákona výlučně ředitel mateřské školy. Jedná se o správní řízení a ředitel, jako správní orgán, musí
respektovat správní řád, tedy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj.
musí jednat nezávisle, nestranně, vydat písemné rozhodnutí s řádným odůvodněním a poučením
o možném odvolání proti němu. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele
kdokoli zasahoval nebo ho ovlivňoval.
U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při
vyvěšení Rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam O přijetí dítěte s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově školy a na
webových stránkách školy.

Ve Březí : 1. 4. 2022

Alena Vrbková ředitelka MŠ Březí

