
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

v Mateřské škole Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace – 

školní rok 2021/2022 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní 

docházky. 

V souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před 

nástupem povinné školní docházky. Zápis je povinný pro dětí které dovrší 5 let 31.8.2021 

Následující kritéria, podle nichž bude postupováno 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 Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace, 

v případě, že počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu.  

Při přijímání dětí se řídíme antidiskriminačním zákonem, Listinou základních práv a svobod, 

zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené.  

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, v souladu s § 

50 z. č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o 

očkování. 

 

Kritérium přijetí dětí do mateřské školy: 

Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v obci 3 body 

Věk dítěte 5 let věku (dosažení věku 31.8.2021 povinná předškolní 
docházka) 

3 body 

Věk dítěte 4 roky věku 2 body 

Věk dítěte 3 roky věku 1 body 

Individuální situace dítěte  Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 3 body 

 Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 2 body 

 Doba podání přihlášky v předešlých letech 1 body 

 

          Mateřská škola zastoupená ředitelkou vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním  

          řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.  

 

                                     Ve Frýdlantu nad Ostravicí 10.3.2021   Mgr. Barbora Výmolová ředitelka mateřské školy 
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