
Pravidla pro přijímací řízení do MATEŘSKÉ ŠKOLY JAZYKOVÉ A UMĚLECKÉ s.r.o., 

Camilla Sitteho 1222/10, Olomouc 77900. 

Sestavuje ředitel MŠ. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 se koná 12.5.2022 v budově 

MŠ, Camilla Sitteho 1222/10 od 16:45. 

Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné „ Žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání“ a vyplněného a lékařem potvrzeného ´´Evidenčního listu ´´věcně a 

místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž 

vykonavatelem je ředitel MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí 

dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí  dítěte a s 

přiděleným registračním číslem. 

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele 

vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě 

není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla 

jedním z rodičů. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti se 

přijímají k 1. 9. školního roku, při volných místech (kapacita) i během školního roku dle 

sestavených „Kritérií“ ředitelem školy. 

Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit tzv. školkovné ( Úplata za předškolní 

vzdělávání) a stravné. Dítě může nastoupit do MŠ později, během školního roku z různých 

důvodů(např. dlouhodobější nemoc, rodinné důvody,..) Je třeba, aby zákonní zástupci dítě řádně 

omluvili. 

 

Podmínky přijímání  

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být 

doloženo lékařským potvrzením, zákon č. 258 / 2000 Sb. § 50 v platném znění. Osvobození od 

očkování musí být též doloženo lékařským potvrzením. Očkování dale se nevyžaduje u dětí v 

posledním povinném roce předškolního vzdělávání. 

 

Kapacita mateřské školy nesmí být překročena, je závazně stanovena ve školském rejstříku 

 

Při obsazování volných míst se posoudí všechny Žádosti o přijetí dítěte a ředitel MŠ rozhodne o 

přijetí, či nepřijetí dítěte, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 

měsíce ( a to v souladu se zákonem 500 / 2004 Sb. Správní řád podle „Kritérií“ ), vydává do 30 

dnů zákonným zástupcům dítěte ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ) dítěte do MŠ. 

Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 15 dnů od data doručení 

prostřednictvím ředitele MŠ ke KÚ Olomouckého kraje. Děti, které byly do MŠ přijaty se oznámí 

vyvěšením  registračních čísel dětí  na vstupních dveřích MŠ po dobu 15 dnů.  Registrační čísla 

dětí jsou dětem přiřazována u zápisu do MŠ, v den podání Žádosti o přijetí. 



 

Způsob docházky dítěte dohodnou rodiče při hlavním zápisu do mateřské školy. 

 

O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře 

či poradenského centra, po dohodě s rodiči a dle možností školy . 

Děti se zdravotním postižením jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců                           

(Vyhláška č .73 / 2005 Sb. v platném znění.) 

Ředitel dle svého zvážení může přijmout dítě z nevýhodného prostředí. 

                                                                 

                                       

 

KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ JAZYKOVÉ A UMĚLECKÉ s.r.o. 

 

 

 

KRITÉRIA se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let. 

U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání 

sebeobsluhy, způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu. 

Při přijímání je důležité, aby MŠ dokázala zajistit bezpečnost ml. dětí 

 

 

Rozhodnutí o přijetí  

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle 

registračních čísel žadatelů zveřejněno na vstupních dveřích mateřské školy do 30 dnů ode dne 

odevzdání žádosti, dale take bude uvedeno na webu školy v sekci Úřední deska. 

Seznam bude zveřejněn  po dobu 15 dnů.(§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 

2011 Sb.) 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí  

 

V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě 

Kritérií MŠJU s.r.o.) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“. 

 

 

                                                            Platnost od 11.4.2022 do změny (přepracování) 

                                                             

 

 

        

         Ing. David Žižlavský, ředitel MŠ 

 

  



 

Kritéria k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023 

 

Ředitel MATEŘSKÉ ŠKOLA JAZYKOVÉ A UMĚLECKÉ s.r.o. stanovuje následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 

mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 49 dětí. 

Kritéria 

1, zdravotní způsobilost dítěte, dítě je řádně očkováno. Očkování není požadováno u dětí 

v posledním, povinném roce předškolního vzdělávání (bod2,) 

2, děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky 

Přesáhne-li stanovenou kapacitu mateřské školy součet počtu dětí v bodě 1 – 2,  rozšiřují se 

hodnotící kritéria takto: 

Individuální situace dítěte    
Bodové 

hodnocení 

 Věk dítěte  

dítě dovrší k  1. 9. 

4 roky 3 

3 roky                                                        2 

dítě dovrší do 31.12. 3 roky 1 

 MŠ již navštěvuje starší sourozenec  
2 

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ k celodenní docházce 
celodenní 

Pokud bodové hodnocení dle individuální situace dítěte bude 

shodné u více dětí, bude rozhodovat věk dětí od nejstarších k 

nejmladším. 

 

nejstarší 

 

nejmladší 

Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity v MŠ. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel MŠ brát 

v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých 

kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

O přijímání uchazečů nebude rozhodující čas podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. 



„O přijetí dítěte se zdravotním postižením, dlouhodobým či chronickým onemocněním, které by 

mohlo ohrozit chod školky, či rozsah péče o ostatní děti, rozhoduje ředitel mateřské školy na 

základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován 

individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy, a tudíž není ředitel při svém individuálním 

rozhodování vyjádřením praktického lékaře vázán.“ 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí 

bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno na úřední desce  mateřské školy do 30 dnů ode 

dne odevzdání žádosti. 

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.(§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 

2011 Sb.) 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí 

 

V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě 

Kritérií MŠJU s.r.o.) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“. 

 

 

                                                            Platnost od 11.4.2022 do změny (přepracování) 

                                                             

 

 

        

         Ing. David Žižlavský, ředitel MŠ 

 

 

 

                                                                    

                                                                        

 


