
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy  
pro školní rok 2021/2022 

 
 
 
Zástupkyně statutárního orgánu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tvarožná Lhota, 
příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, vydává po dohodě se zřizovatelem kritéria 
závazná pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu  
s ustanovením § 34, §34 a, §34 b a § 179 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
dále místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 
následujícího školního roku. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského 
státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se předškolní vzdělávání 
vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po 
dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 
Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 5 let, má povinnost přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. 
 
Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu, 
v případě cizinců místo pobytu a věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je 
předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné. 
 
Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu 
s lékařským potvrzením, které jsou ke stažení na www.skolkatvaroznalhota.cz 
v sekci „O nás“, „Ke stažení“, odevzdá zákonný zástupce u zápisu ve dnech 
2. 5. - 16. 5. 2021.  
 
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami doručte do MŠ jedním 
z těchto způsobů:  

 datovou schránkou (číslo datové schránky MŠ - zrijvb6)  
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 
  poštou (rozhodující je datum podání na poštu)  
 osobním podáním v MŠ (schránka u vstupu MŠ) 

 
K žádosti o přijetí dítěte do MŠ přiložte: 

 kopii rodného listu 
 potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte  

(Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít 
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání.) 



 
 

Kritéria pro přijetí: 
 
 
 Trvalý pobyt        20 bodů 

 
 Věk dítěte 
 děti, které do 31. 8. dosáhnou 5 let   20 bodů 
 děti, které do 31. 8. dosáhnou 4 let   15 bodů 
 děti, které do 31. 8. dosáhnou 3 let    10 bodů 
 děti mladší 3 let (pouze v případě volné  

kapacity MŠ a při zvládání základních 
hygienických a sebeobslužných návyků)  5 bodů 

 
 
 
 
Pozn.: 
Při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte a bude upřednostněno starší dítě před 
mladším. V případě shodného data narození (den, měsíc, rok) bude rozhodnuto 
losem. 
Pokud to umožní volná kapacita MŠ, lze přijmout dítě i v průběhu školního roku. 
 
 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne zástupkyně statutárního 
orgánu mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského 
zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, a dle 
toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.  
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