
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V MŠ A MŠSP 
 

 Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vzpp. 

 do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 (sedmi) let, nejdříve 

však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 

 předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné pro děti, které dosáhly od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst.  

1 ŠZ) 

 přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání, 

termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem  

(v termínu od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – 

vchodové dveře školky, webové stránky školy; po předchozím objednání je možné nás 

navštívit i během školního roku na případnou prohlídku zařízení a následné rozhodnutí 

pro přihlášení dítěte do MŠ 

 konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel MŠ současně se zveřejněním 

termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2) 

 

 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

 žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost si 

mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole, nebo si ji vyzvednout při 

zápisu) 

 evidenční list dítěte (evidenční list si mohou rodiče vyzvednout předem  

v mateřské škole, nebo si ji vyzvednout při zápisu) 

 písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického 

lékaře pro děti a dorost 

 oznámení rodičů, pověření – rodiče, kteří jsou rozvedeni, a dítě je soudním 

příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby 

velmi přesně vyznačili do osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat. 

(Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, 

se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat.) 

 potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (lékař vyplní přímo na žádosti k předškolnímu vzdělávání, toto 

ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

 v případě odkladu povinné školní docházky – potvrzení o odkladu školní docházky 

 

 pokud kapacita dovolí, mohou být děti přijímány do mateřské školy i v průběhu 

školního roku  

 na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Správní řád vzpp.  

a v souladu s §34, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon 

vzpp. 

 při přijetí dítěte do MŠ může ředitel vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte  

k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy, tato zkušební 

doba může být až 3 měsíční (toto neplatí u povinného předškolního vzdělávání) a také 

se zároveň s paní učitelkou stanoví dny pobytu ve školce po tuto dobu a zároveň se 

dohodne způsob a rozsah stravování po dobu pobytu v MŠ  



 zapsané dítě do mateřské školy nastoupí v dohodnutém termínu, změnu nástupu je 

nutno dohodnout předem s ředitelem školy 

 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů nebo nejpozději do 

60 dnů po zápisu a zákonný zástupce ho v případě přijetí obdrží do vlastních rukou, 

v případě nepřijetí písemně 

 žádosti o přijetí, přihlášky dětí do MŠ, rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí jsou řádně 

evidovány ve Správním spisu 

 po nástupu do MŠ probíhá adaptační režim, a to způsobem, na kterém se pedagogické 

pracovnice dohodly se zákonnými zástupci dítěte; cílem je jednotné působení na dítě; 

přítomnost rodičů je možná, pokud to nenarušuje provoz MŠ; přítomnost rodičů  

v době podávání jídla není vhodná z hygienických důvodů 

 

 

V Hranicích dne 1. 9. 2017    Mgr. Zdeněk Škrobánek (ředitel školy) 


