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Pro správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole

Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Trávníky 1218 (dále jen mateřská škola) stanovuje
následující kritéria, podle kterých 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 , ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného ředitelkou mateřské školy po dohodě se
zřizovatelem - Městem Vsetín, přesáhne stanovený počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vsetín , Trávníky 1218
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve
věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, tj. do 6 let. Do přijímacího
řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8.2021.

II.
V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je možno do mateřské
školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
III.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v MŠ zřízené obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.

IV.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které
před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku, v MŠ zřízené obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.
V.
Na školní rok 2021/2022 je přednostně vždy přijato dítě, které před začátkem školního roku
dosáhne nejméně třetího roku, v MŠ zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má
dítě místo trvalého pobytu.

VI.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje
ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů). Přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude posuzováno individuálně.
VII.
V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných
míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle níže stanovených kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
VIII.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které
dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.

2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2021 a mají trvalý pobyt
v příslušném školském obvodu.
3. Děti, které dosáhly věku minimálně
v příslušném školském obvodu.

3 let k 31.8.2021 a mají trvalý pobyt

4. Věk dítěte.
Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později. Vyhodnocení podaných
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vsetín, Trávníky 1218 bude
prováděno bodovým systémem (viz příloha č.1). Přednostně bude přijato dítě s vyšším
celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného na roky
a dny věku dítěte, přičemž bude přijato dítě starší. V případě rovnosti data narození
přepočteného na roky a dny věku dítěte, bude výběr proveden losem (ředitelka MŠ a dva
svědci).
4. Bydliště dítěte na území města Vsetína.
Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa místa na území města Vsetína. Bydliště
na území města Vsetína prokazuje zákonný zástupce dítěte např. nájemní smlouvou,
podnájemní smlouvou, listem vlastníka apod.
Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo
pobytu mají hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění).
Ve Vsetíně, dne: 31.3.2021

Mgr. Renata Sýsová, ředitelka mateřské školy

Příloha č. 1.
Tabulka bodového hodnocení – jako nedílná součást Kritérií pro přijímání dětí do MŠ
Vsetín, Trávníky 1218
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke
stavu k 31.8. 2021.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vsetín, Trávníky 1218
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky –
tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 a mají trvalý pobyt
v příslušném školském obvodu.

2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2021 a mají
trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.

3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2021 a mají
trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.

.

4. Věk dítěte.

Počet bodů

10

9

8

5 let dovršených k 31.8.2021

5

4 roky dovršené k 31.8.2021

3

3 roky dovršené k 31.8.2021

2

2 roky dovršené k 31.8.2021

1

5. Bydliště na území města Vsetína.

1

* Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo
pobytu mají hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění).

Celkový součet bodů: ................

