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V Rýmařově dne, 5. 4. 2020                Č.j.: MŠ 94/20 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok – 2020/2021 

Ředitelka Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvkové organizace (dále jen mateřská 

škola), stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě stanovení 

§ 34 odst. 2 písm. b) zákona 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. 
 

Ve správním řízení podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje o přijetí 

dítěte ředitelka mateřské školy dle následujících kritérií: 

1. děti ze spádové oblasti – Rýmařov, Janovice, Jamartice, Stránské, Ondřejov, Jiříkov, 

2. děti, které dovrší pět let věku a vztahuje se na ně povinnost předškolního vzdělávání 

dle zákona, 

3. děti, které dovrší čtyři roky věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání 

k předškolnímu vzdělávání dle zákona, 

4. děti, které k 31. srpnu 2020, před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 

roku věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle 

zákona, 

5. děti, které nejsou ze spádové oblasti, jsou přijaty k pravidelné celodenní docházce do 

naplnění kapacity školy, dle věku v pořadí od nejstaršího, 

6. děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za 

předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro 

vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v 

mateřské škole. 

 

K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze: 

1. při opakované žádosti, tj. dítě nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v minulém školním 

roce, 

2. v případě umístění dítěte na konkrétní pracoviště, pokud se na stejném pracovišti 

vzdělává sourozenec dítěte. 

 

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona lhůtu 30 dnů, ve 

složitějších případech pak až 60 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na 

webových stránkách školy a v jednotlivých budovách mateřské školy vždy u vstupu do 

budovy a v šatnách. Zveřejňují se registrační čísla podaných žádostí.  

 

Božena Jarošová, ředitelka MŠ 

*) Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.1.2017. 
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