
Pravidla a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 
Mateřské školy Strančice ve školním roce 2018/2019 

 
 Ředitelka Mateřské školy Strančice stanovila následující kritéria, podle kterých bude 
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zák. 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 v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
 
Obecná kritéria 
 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku 
povinné školní docházky. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let, je předškolní 
vzdělávání povinné.  
 Do mateřské školy se mohou přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění). Neplatí u dětí, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné.  
 
Základní kritéria pro přijetí dítěte  
1. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s trvalým 

pobytem ve Strančicích nebo v jejich správním území (Kašovice, Otice, Předboř, 
Sklenka, Svojšovice a Všechromy)  

 
2.  Děti s trvalým pobytem ve Strančicích nebo v jejich správním území, které dosáhnou 

k 31. 8. 2018 tří let věku  
 
3. V  případě volné kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let (děti s trvalým pobytem  

ve Strančicích nebo jejich správním území) – nejpozději narozené do konce prosince 2015.  
Z tohoto hlediska budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 
kapacity školy 

 
 O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na 
základě přihlášky, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a speciálně pedagogického 
centra přísl. zaměření.  
 O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. 
  
 Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte 
vyzvednout v MŠ, a  to od 9. do 13. 4. 2018 od 7.00 do 16.00 hodin. Formulář je také zveřejněn na 
internetových stránkách školy – www.msstrancice.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/ 
 
 Vyplněné přihlášky budou přijímány 2. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.  
v kanceláři ředitelky školy, Ke Školce 235, Strančice.   
 
 Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou přihlášku 
k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce.  

 

Doložení všech uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce! 
 
 
Ve Strančicích dne 26. 3. 2018     Martina Luková, DiS. 
               ředitelka mateřské školy 

http://www.msstrancice.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/

