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Ředitelka Mateřské školy Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 570 (dále jen 

mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž 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 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí 

podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Ředitelka školy 

rozhoduje o přijetí mladšího dítěte 3 let individuálně a může stanovit dobu zkušebního pobytu, 

který nesmí přesáhnout tři měsíce.  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

II. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje 

ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení (příslušného 

speciálního pedagogického centra) § 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů).  

III. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle 

kritéria pod bodem III., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, 

uvedených v následující tabulce. Ta je jednotná pro všechny podané žádosti zákonnými 



zástupci ze spádových i nespádových oblastí. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým 

hodnocením. Kritéria jsou posuzována k datu 31.08. daného roku.  

Bodové ohodnocení se týká též dětí občanů Evropské unie, či občanů třetích zemí, jejichž trvalý 

pobyt je na území České republiky. Ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona 

jsou občané cizích zemí povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky. 

Podání žádosti k přijetí 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí pro 

následující školní rok, období řádného zápisu. Termín stanovuje ředitelka školy po dohodě se 

zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost včas informována v MŠ, na webových stránkách 

MŠ a v místním tisku ,,Veselsku“. 

Přihlášku si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo budou zveřejněny na webových 

stránkách (ke stažení). Od května 2022 je možnost elektronického předzápisu na webových 

stránkách školy. 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ Blatské sídliště 570, Veselí nad 

Lužnicí 

Kritérium Bodové hodnocení 

Trvalý pobyt v obci Veselí nad Lužnicí ve školském obvodě spádové MŠ 

Blatské 570 (+ spádové obce¹) při dosažení věku 3-5 let a starší do 

31.08.příslušného roku dle § 34 zákona 561/2004 Sb. 

 

30 

Trvalý pobyt v obci Veselí nad Lužnicí ve spádové MŠ Dítě s trvalým 

pobytem ve školském obvodě spádové MŠ Mezimostí, MŠ U zastávky při 

dosažení věku 3-5 let a starší do 31.08.příslušného roku dle § 34 zákona 

561/2004 Sb.  

 

20 

Trvalý pobyt mimo Veselí nad Lužnicí při dosažení věku 3-5 let a starší do 

31.08.příslušného roku dle § 34 zákona 561/2004 Sb. 

10 

 

Ostatní – bez zákonného přijetí 0 

 

 

¹ - týká se obcí - Borkovice, Mažice, Zálší, Žíšov 

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou 
stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem, individuálně bude posuzována 
adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy a hygieny (děti nemají pleny), aby MŠ dokázala 
zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a bezpečnost. 
 
 



Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy 

Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Blatské sídliště, Veselí nad 

Lužnicí. Neumožní-li kapacita MŠ přijetí všech dětí, jejíchž zákonní zástupci podali přihlášku 

v daném termínu, rozhodují o přijetí dítěte níže uvedená kritéria. Žádosti budou vyhodnoceny, 

bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti do MŠ přijímány.  

Přednostně jsou přijímány děti: 

• které mají povinnou předškolní docházku podle § 34 odst.3 podle školského zákona 

• děti 4-leté, 3-leté podle § 34 odst.3 podle školského zákona,  

• děti ve spádové MŠ stanovené podle vyhlášky města v příslušném školském obvodu 

• ostatní děti z jiných spádových oblastí dle věku 

• o přijetí nerozhoduje datum podání (předem stanovený termín přijímacího řízení), ani 
pořadí podání žádosti 

• podaná žádost mimo stanovený termín bude zařazena na poslední místo v seznamu 
uchazečů do MŠ 

• v době hlavních prázdnin, kdy je zajištěn provoz v MŠ, může ředitelka přijímat i děti 
z jiných MŠ ve Veselí nad Lužnicí, podle písemné domluvy zákonných zástupců 

• v případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle 
věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší, v případě shodnosti 
data narození rozhodne los 

• výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce MŠ a též na webových 
stránkách 

• přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se uskutečňuje i v průběhu školního roku, 
pokud má MŠ volné místo, na uvolněná místa se nevyhlašuje samostatný zápis 

 
 
 

Další ujednání 

• O přijetí (nepřijetí) každého dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy 
a to ve správním řízení.  Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č.500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
 

• Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), 
s výjimkou povinného předškolního vzdělávání. 
 

• Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které k 31.08. příslušného roku 
dosáhly pěti let, včetně dětí s odkladem školní docházky. 
 

• O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy 
na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a aktuálních podmínek mateřské školy. 
Je nutné vyjádření pediatra, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra. 



 

• Povinné předškolní vzdělávání může být plněno i tzv. individuálním vzděláváním.  
Zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost zároveň s žádostí o přijetí do MŠ 
písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (podmínky 
tohoto vzdělávání jsou specifikovány ve školním řádu www.ms-blatske.cz). 
 

• Ředitelka může na základě součinnosti správních orgánů o sociální potřebnosti 
v důsledku nepříznivé sociální situace přihlédnout k přednostnímu přijetí dítěte.  
 

• Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy vydává ředitelka do 30 dnů. Odvolacím 
orgánem je Krajský úřad České Budějovice (lhůta je 15 dní). Rozhodnutí o ukončení 
pobytu v MŠ vydává na základě žádosti rodičů nebo ve správním řízení. Odvolacím 
orgánem je Krajský úřad České Budějovice (lhůta je 15 dní). 

 

 
Informace zákonným zástupcům 

 

• Při přijímání dítěte do MŠ se zákonní zástupci prokáží občanským průkazem (trvalý 
pobyt dítěte) a rodným listem (datum narození dítěte) pro kontrolu údajů. Každému 
dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Zákonní zástupci se seznámí a podepíší 
dokumenty: Výzva k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí, Kritéria pro 
přijímání dětí do MŠ, Oznámení o zveřejnění výsledků přijímacího řízení k PV.  
 

• Rozhodnutí o přijetí dítěte k PV do MŠ bude v souladu § 67odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu písemně vyhotoven a bude součástí spisu dítěte v MŠ. V písemné 
podobě nebude doručován, pouze lze zákonným zástupcům vydat na požádání. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV bude zasláno v písemné podobě. 
 

• Po Rozhodnutí o přijetí do MŠ jsou zákonní zástupci povinni se účastnit zahajovací 
schůzky (zpravidla měsíc červen), kde dostanou veškeré informace k zahájení 
školního roku a též si převezmou Evidenční list dítěte a Osobnostní dotazník, který 
rodiče řádně vyplní a odevzdají před nástupem nebo v den nástupu do MŠ. 
 

Tímto se zrušuje směrnice ředitele školy č.j. 85 ze dne 24.4.2017 a je nahrazena novou 

směrnicí. 

Tato směrnice nabývá účinnosti 21.03.2022 

 

 

Bc. Romana Píchová v.r. 

http://www.ms-blatske.cz/

