
 

Mateřská škola, Třesovice 

Třesovice 74, Nechanice 503 15, IČO 75019019 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy  

Č.j.: 23/21 Účinnost od: 1.4.2021 

 

Ředitelka Mateřské školy, Třesovice stanovila po dohodě se zřizovatelem následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 

písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon).  

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. Děti přijaté k předškolnímu 

vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a 

školním vzdělávacím programem.  

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská 

škola, Třesovice budu přijímány děti v tomto pořadí: 

 

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího 

roku věku s trvalým pobytem v obci Třesovice a pro něž je mateřská škola 

spádová (školský obvod), a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku. 

 

2. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, pro něž není mateřská 

škola spádová (s místem trvalého pobytu mimo školský obvod mateřské školy) 

Tzn. Děti, které dosáhnou pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení 

povinné školní docházky. 

 

3. Děti, jejichž sourozenec se v příslušné mateřské škole vzdělává a v dalším 

školním roce se dále vzdělávat bude, podle věku přijímaného dítěte od nejstarších 

po nejmladší 

 

4. Děti s trvalým pobytem v obci Třesovice a ve školském obvodu mateřské školy 

(spádovost MŠ) podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší. 

 

5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku přijímaného dítěte od 

nejstarších po nejmladší 

 

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání ani 

pořadí podaných žádostí, ani zaměstnanost zákonných zástupců. 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

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

trvalou kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky). 

 

V Třesovicích dne 12.3.2021  

 

 

.....…….……………………….…………… 

      Bc. Gabriela Melounová, DiS., ředitelka MŠ 
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