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Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v MŠ Chodová Planá 
 

 
Předškolní vzdělávání se zpravidla organizuje pro děti ve věku od 3 let, nejdříve však pro děti 
od 2 let do začátku povinné školní docházky. 
 
Podle ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně 
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které od 1. 9. 
2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou šesti let). Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné a 
zákonný zástupce je povinen oznámit způsob plnění povinného předškolního vzdělávání. 
Povinná předškolní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále 
se povinná předškolní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 
České republiky trvale, mají povolení k trvalému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 
dnů a na  účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
Děti s odkladem povinné školní docházky budou zařazovány na základě „Rozhodnutí ředitelství 
ZŠ o odložení povinné školní docházky“. 
 
 

Termín přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 je stanoven na 10. 05. 2018 
 od 9.00 hodin do 15.00 hodin v budově mateřské školy v Chodové Plané. 

 
 
Podmínky: 
 
K zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Chodové Plané se zákonný zástupce 
dostaví s dítětem, s sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné 
místo a nebude překročena kapacita MŠ. 
 
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 školského zákona)rozhodne 
ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také registrujícího lékaře, které doloží zákonný zástupce dítěte v den zápisu. 
 
Zákonný zástupce obdrží v den zápisu registrační číslo a vyplní žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. V tiskopise určí zmocněného zástupce pro přebírání nebo zasílání 
úředních dokumentů ze strany MŠ. Dále obdrží zápisní list dítěte, evidenční list dítěte, přihlášku 
ke stravování. 
 
Zákonný zástupce dítěte doloží nejdéle do 14 dnů po zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dítěte s vyznačeným 
pravidelným očkováním dítěte. Bez těchto dokladů nemůže ředitel školy vydat rozhodnutí o 
přijetí. 
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Kriteria: 
 

1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky s pobytem na území České republiky, v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Děti, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2018 
3. Děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti 

nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ve smyslu 
ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

4. Přednostně děti s trvalým bydlištěm v Chodové Plané. 
5. Děti zaměstnaných zákonných zástupců přihlášené k celodenní docházce. 
6. Děti, které mají sourozence v MŠ, přihlášené k celodenní docházce. 
7. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem přihlášeným k celodenní docházce. 
8. Děti z ostatních obvodů městysu přihlášené k celodenní docházce. 
9. Děti nepracujících rodičů přihlášené k celodenní docházce. 
10. Děti přihlášené k omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kriteriím. 
11. Děti s místem pobytu mimo městys dle výše uvedených kriterií. 

 
 
 
V Chodové Plané dne 10. 04. 2018 
 
 
 
               Mgr. Jan Ambrož v.r. 
              Ředitel ZŠ a MŠ Chodová Planá 

             
 
 
 


