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Ředitel  základní školy a mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní
škola  a  mateřská  škola  Jana  Železného  Prostějov,  stanoví  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:

1)     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se
vztahuje  povinné  předškolní  vzdělávání,  mají trvalý pobyt ve
spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31. 8. pěti let
(novela ŠZ č. 178/2016 Sb., § 34, odst. 1)

2) Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy ( novela
ŠZ č. 178/2016 Sb. § 34, odst. 3), mají  trvalý pobyt ve spádovém
obvodu mateřské školy a k 31.8. dosáhnou tří let a děti starší 

3)  Sourozenci  v mateřské  škole  a  v základní  škole  Jana  Železného
Prostějov. Jsou  upřednostněny  děti,  které  mají  sourozence  na  výše
uvedené mateřské a základní škole a dosáhnou k 31. 12. nejméně tří
let, je tak zajištěn lepší kontakt mateřské a základní školy s rodinou

4)  Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími

V  případě  přijímání  dětí  cizinců  k  předškolnímu  vzdělávání  –  platí  stejná  legislativní
ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje
na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší
jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné
ochrany nebo jiný právní titul).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (běžným) 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.

Při  rozhodování  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání  v mateřské
škole bude ředitel  školy  brát  v úvahu důležitost  jednotlivých kritérií  ve
výše uvedeném pořadí 1) až 4)



Směrnice č.1/2021 ze dne 10. 4. 2021 se ruší.

 
        

 

V Prostějově  31.3.2022

           Mgr. Dalibor  Ovečka

   ……………………………………

  ředitel Základní školy a mateřské
školy Jana Železného Prostějov  
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