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INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ,  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE MOKRÉ LAZCE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
 

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy  
za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

1) Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. 

- Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok a lze k předškolnímu 
vzdělávání přijmout pouze za splnění těchto podmínek: 
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004, 
z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především 
ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato 
k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené 
Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se 
dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické 
návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech 
dětí. 
 
- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 
není-li dále stanoveno jinak (§ 34, odst. 2 školského zákona, děti narozené v období 1. 9. 2016 
 – do 31. 8. 2017)   
 
- Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě  
v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 
vzděláváno, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce  
před počátkem školního roku. 

- Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1. 1. 2021, 
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad o tom,  
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
 
-  Do přijímacího řízení mohou být zařazeny pouze řádně vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte - včetně potvrzení pediatra o řádném 
očkování dítěte a kopie rodného listu dítěte. 

2) Stanovená kritéria 
 
Ředitelka MŠ Mokré Lazce, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanoví 
následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte  
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných 
zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 
školu.  
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Kritéria pro přijímání dětí Body 

  

Trvalý pobyt dítěte v Mokrých Lazcích + 5 

Věk dítěte :      5 let    k    31.8. 2022 + 10 

                        4 roky k      1.9. 2022 + 5 

                        3 roky k      1.9. 2022  + 3 

                        3 roky k  31.12. 2022 + 2 

                        3 roky po   1. 1. 2023  + 1 

 
- Dle § 34, odst.1 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let a děti 
s odkladem školní docházky. 
Tyto děti budou přijaty přednostně bez ohledu na bodové hodnocení. 
 
 - V případě rovnosti výsledkového součtu bodů za jednotlivá kritéria bude pro přijetí dítěte  
k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte - starší má přednost před 
mladším a ředitelka bude posuzovat žádosti individuálně. 
 
 
3) Průběh správního – přijímacího řízení 
 

- V souladu s § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
mají zákonní zástupci právo vyjádřit k podkladům rozhodnutí a mají právo nahlížet do spisu dle 
§ 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání ještě před vydáním rozhodnutí dne 19. 5. 2022  
po telefonické domluvě s ředitelkou mateřské školy (tel. 731 461 471). 
 
- Při doručení podkladů pro zápis bude uchazečům přiděleno tzv. registrační číslo dítěte, 
které bude zákonným zástupcům oznámeno osobně nebo telefonicky. 
 
- Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30dnů od podání 

žádosti, formou seznamu registračních čísel dětí zveřejněním na webových stránkách MŠ  
a na hlavních dveřích do budovy mateřské školy, po dobu minimálně 15dnů. Zákonným 
zástupcům dětí přijatých bude Rozhodnutí o přijetí vydáno na požádání, nebo předáno  
při nástupu dítěte do MŠ. 
 
- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci  
osobně do vlastních rukou, či doporučeným dopisem, do 30dnů od podání žádosti, nebo 
do osobní datové schránky.  
 
- V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, je možno se proti 
rozhodnutí odvolat, do 15dnů od dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky MŠ,  
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace a rozhoduje  
o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  
 
 
V Mokrých Lazcích 16. 3. 2022                                                   Kateřina Slivková 
                                                                                                     ředitelka MŠ 
S účinností od 2. 5. 2022 


