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1)  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

1.1 Předškolní vzdělání je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský 
zákon). Předškolní vzdělávání se řídí dle stanovení v § 33 -35 školského zákona.  

 
1.2  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je dle ustanovení § 34 odst. 5 školského 

zákona stanovena podmínka dle § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost podrobit se pravidelnému 
očkování. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví pak může 
předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci).  

 

1.3  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, 

nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 

předškolní vzdělávání povinné. 

1.4  Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Palkovicích, 

a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Obecní úřad 

Palkovice poskytne škole seznam těchto dětí. 

1.5  Ředitel  Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných 

zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího 

povoleného počtu dětí v mateřské škole. 

 

1.6  Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 

hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit 

oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. 

d) školského zákona. 

 

 

2) Kritéria pro přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona 

 

2.1  Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Palkovicích, 

a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Obecní úřad 

Palkovice poskytne škole seznam těchto dětí. 

 

2.2  V případě, že počet žádostí o přijetí dětí, které se přijímají přednostně, překročí počet 

volných míst v mateřské škole do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku, bude zohledněn vyšší věk dítěte dle roku, měsíce a dne narození. 

2.3  V případě shodnosti roku, měsíce a dne narození bude zohledněno pořadí podání 

žádostí o přijetí. 
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3) Kritéria pro přijetí dětí neuvedených v § 34 odst. 3 školského zákona 

 

3.1 V případě, že počet dětí, které byly přijaty přednostně, nenaplní počet volných míst 

v mateřské škole, budou na volná místa do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku přijímány děti podle těchto kritérií: 

 

 Bodové 

ohodnocení 

Věk dítěte k 31. srpnu 

kalendářního roku, ve 

kterém je podávána 

žádost 

2 roky a více, dítě s trvalým pobytem v obci Palkovice* 10 b 

2 roky, dítě bez trvalého pobytu v obci Palkovice 1 b 
3 roky, dítě bez trvalého pobytu v obci Palkovice 2 b 

 4 roky, dítě bez trvalého pobytu v obci Palkovice 3 b 
5 let a více, dítě bez trvalého pobytu v obci Palkovice 4 b 

Individuální situace 

dítěte  

Dítě se hlásí k celodennímu provozu 5 b 
Dítě s datem nástupu od 1. 9.  kalendářního  roku, ve kterém 

je podávána žádost 
5 b 

 
*Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci 

obyvatel 

  

3.2  Doplňující kritéria 

 

a) V případě rovnosti bodů bude zohledněn vyšší věk dítěte dle roku, měsíce a dne 

narození. 

b) V případě rovnosti bodů a shodnosti roku, měsíce a dne narození  bude zohledněno  

pořadí podání žádostí o přijetí. 

 
4) Závěrečné ustanovení 

 

4.1 Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 1. 5. 2021 

 

4.2  O vydání a obsahu této směrnice informuje škola zákonné zástupce dětí vyvěšením  

      Na vstupu do budov mateřské školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Palkovicích dne 27. dubna 2021 

                                                                                        Mgr. Milan Šponer, ředitel školy 


