
           
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Veřovice, příspěvková organizace, Veřovice 276, 742 73 Veřovice 

stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v případě, že počet žádostí o přijetí dítěte podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet 

volných míst v mateřské škole. 

I. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti 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. 

II. 

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem 

ve Veřovicích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (s účinností od 1. ledna 2017 je 

stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému 

předškolnímu vzdělávání). 

III. 

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona s účinností od 1. 9. 2018 budou přednostně přijaty 

děti s trvalým pobytem ve Veřovicích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku 

věku a budou seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění počtu volných míst. 

 

IV. 

 

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. - III., budou přijímány děti s trvalým pobytem 

ve Veřovicích seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění počtu volných míst. 

 

 V.  

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce dle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

 

VI. 

 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona 

č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku. 

 

VII. 

 

Žádosti o přijetí dětí uvedených v § 16, odst. 9, rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.  

 

 

Ve Veřovicích dne 11. 4. 2022 

 

 

        Mgr. Renata Štěpánová 

               ředitelka školy 


