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Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2021/2022 

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:  

1) Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu (§179 odst. 3 školského zákona) tj. na území obcí Jesenice, Žďár, Krty, Drahouš včetně 

místních částí. 

2) Dítě splňuje povinné očkování podle dle § 50 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,  

v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník stanovil ve smyslu § 34 školského 

zákona č.561/2004 Sb, v platném znění, následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 

rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání:  

 

1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání 

(narozeny do 31. 8. 2016).  

2) Děti tříleté a starší, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 3. roku 

věku (narozeny do 31. 8. 2018), pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců 

pobytu v příslušném školském obvodu, s celodenní docházkou.  

3) Děti tříleté a starší, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 3. roku 

věku (narozeny do 31. 8. 2018), pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců 

pobytu v příslušném školském obvodu, přihlášené k polodenní docházce.  

4) Děti mladší 3 let (narozeny do 31. 8. 2019) v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 

kapacity školy.  

5) Ostatní děti ze školského nespádového obvodu k celodenní docházce.  

 

 Doplňující informace 

 přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel na základě přijímacího řízení, které se koná  

v určeném termínu pro následující školní rok.  

 Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd a musí být v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. 

o předškolním vzdělávání a zápisem v rejstříku škol.  

 Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska školského 

poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o 

přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 

vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.  

 

 

 

 

 

 

V Jesenici dne 9. 4. 2021 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


