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Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Karla Čapka 
Jeseník 

platná pro školní rok 2023 /2024 
 

 

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka 
mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude 
postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

2. Ředitelka školy přijímá děti do MŠ dle následujících kritérií. Ta jsou platná pro všechny 
děti bez výjimky. Počet volných míst v mateřské škole je pouze orientační, jelikož při 
přijímání dítěte mladšího 3 let je nutné kapacitu třídy snížit o 2 místa, maximálně však o 6 
míst. Individuální případy žádostí s jakýmkoli specifikem se řeší individuálně.  

3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 
na přijetí do mateřské školy právní nárok. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí 
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 příslušném 
školském obvodu nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Kritéria: 

1. Dítě nastupující povinné předškolní vzdělávání a dítě s odkladem povinné 
předškolní docházky (doloženo) s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým 
pobytem v příslušném školském obvodu (určenému vyhláškou města Jeseník). 

10 bodů 

2. Dítě 3-5 leté s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým pobytem 
v příslušném školském obvodu seřazené podle data narození od nejstaršího po 
nejmladší.(Starší má přednost před mladším.) 

9 bodů 

3. Dítě nastupující povinné předškolní vzdělávání a dítě s odkladem povinné 
školní docházky (doloženo), tedy děti 5-6ti leté, s žádostí k celodennímu 
pobytu s trvalým pobytem ve městě Jeseník, mimo příslušný školský obvod.  

8 bodů 

4. Dítě 3-5 leté s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým pobytem ve městě 
Jeseník ( mimo příslušný obvod) seřazené podle data narození. ( Starší má 
přednost před mladším.) 

5 bodů 

5. Dítě 2 leté s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým pobytem v příslušném 
školském obvodu narozeno od 1.9.2020 do 31.12.2020.  

4 body 

6. Dítě 2-6 leté s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým pobytem mimo město 
Jeseník seřazené podle data narození. ( Starší má přednost před mladším.) 

1 bod 

7. Děti ostatní nespadající do kritérií 1.-6. 1 bod 

Sourozenec – toto kritérium bude zohledněno pouze dětem, jejichž sourozenec právě školu 
navštěvuje a bude ji navštěvovat i od 1.9.2023. Těmto dětem náleží + 2 body k bodům 
z kritérií.  
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Upozornění: 

Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity a za předpokladu vytvořených 
komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně 
připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské školy, tedy – dítě je socializováno 
v kolektivu, je schopno komunikovat, vyjádřit svou potřebu, má vytvořeny hygienické a 
stravovací návyky, neužívá během dne pleny.  

Podmínky 

1. Řádně vyplněné zápisové formuláře je nutné odevzdat zpět do mateřské školy při 
osobním zápisu dne 9.5.2023 nebo 10.5.2023 za účastí zákonného zástupce a 
zapisovaného dítěte. K zápisovému formuláři je třeba doložit průkaz totožnosti 
zákonného zástupce a rodný list dítěte.  

2. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (č. 561/2004 
Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

3. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na 
základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické 
poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. 

4. Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – 
zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy 
zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám 
mateřské školy. 

5. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky, 
který je třeba doložit při zápisu.  

6. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná 
očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které 
se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

7. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo 
povolení k dlouhodobému pobytu. 

8. Přijetí dítěte do MŠ je od 1. 9. 2023 není-li smluveno jinak. Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo a 
nebude překročena její kapacita. Přednostně budou dodatečně přijímány děti tzv. pod 
čarou, novým rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Řízení může 
ředitelka zahájit i z moci úřední a není nutné, aby zákonní zástupci těchto dětí 
podávali novou žádost. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 
dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na prosklených 
dveřích mateřské školy, na facebooku MŠ a webových stránkách MŠ neprodleně po 
rozhodnutí ředitelky školy po dobu nejméně 15-ti dnů.  

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci dítěte 
doručeno doporučeným dopisem. 

V Jeseníku dne 17.3.2023                                                                   Lenka Spáčilová 
                                                                                                         Statutární zástupce školy 


