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KRITÉRIA PŘIJETÍ

1. Spádová mateřská škola
Děti mají právo vzdělávat se ve spádové mateřské škole. 

2. Povinné předškolní vzdělávání
S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání je 
povinné pro děti, které dosáhnou k 31.8. 2020 5 let věku. K předškolnímu vzdělávání se tedy 
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní povinné docházky, a děti, 
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

(Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě 
pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. 
Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zahájení 
individuálního vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce 
před počátkem školního roku.)

3. Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. 2020 dovršily
věku 3 let s trvalým místem pobytu ve spádovém školském obvodu. 
Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.   Při zápisu nesmí být
přijato dítě, které před datem 1.9.2020 nedovrší věku 2 let.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let. Do mateřské školy mohou být přijímány ne tříleté děti již nyní, pokud to umožňují
kapacitní podmínky a pokud je dítě na vstup do mateřské školy připraveno. 

Podmínky pro přijetí dvouletých dětí:
 zvládnutí základních sociálních dovedností (odloučení od matky, kousání, pití z hrnku,

musí si umět říct o základní hygienické potřeby, domluví se, základy sebeobsluhy)
 reaguje na vlastní jméno, slovní pokyny, navazuje oční kontakt
 umí se podělit o hračku, „ půjčit“ a potom vrátit
 zvládá delší pobyt na zahradě i procházku pěšky

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání, jestliže se u dítěte mladšího 3 let prokáže nedostatečná zralost a nepřipravenost na
pobyt v mateřské škole.

V Olešínkách, dne 16.4. 2020

Petra Fialová
ředitelka mateřské školy


