
Postup při přijímání dětí do předškolního zařízení 
 
Termín zápisu: 2. – 16. května, v průběhu školního roku může být dítě přijato v případě, že má mateřská 
škola volné místo - nevyhlašuje se samostatný zápis. 
 
Kritéria zveřejní ředitel před zápisem na místě obvyklém - web stránky MŠ, vývěska, místní časopis. 
Typická kritéria přijímání mohou být:  
- bydliště; 
- věk; 
- písemné doporučení OSPOD  
 
Pořadí přijatých dětí, v případě, že se v daném kritériu objeví více dětí, než lze přijmout a jsou stejného 
data narození, je doporučeno volit formu losování - za účasti zmíněných zák. zástupců a pořídit písemný 
protokol. 
 
Směrnice ředitele školy - stanovení podmínek pro podávání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání:   

 místo;  
 termín vydávání Žádostí a Evidenčního listu - lze stáhnout z web stránek školy;  
 termín odevzdání Žádostí a Evidenčního listu - lze rezervace termínu na web stránkách školy;  
 místo odevzdání žádosti;  
 osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí; 
 výsledky přijímacího řízení oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových 

stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15ti dnů;   
 záporná Rozhodnutí obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem s dodejkou;  
 Povinné předškolní vzdělávání - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.. Zákonní zástupci 5ti 

letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do mateřské školy. Povinnost předškolního 
vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů 
a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 
než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se 
netýká dětí s hlubokým mentálním postižením; 

 mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním 
vzdělávání. 

 zákonným zástupcům je umožněno nahlížet do svého spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 Spisová značka: žádost - žp2018/pořadové číslo žádosti- např. zkratka jména (jani=jandová 

Ivana) rozhodnutí - rp2018/pořadové číslo žádosti - zkratka jména 

 
Není povinností zasílat ani osobně předávat rodiči kladné Rozhodnutí, Záporné buď osobně nebo 
doporučeným dopisem s dodejkou v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

 
Odvolací řízení 

 
Nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení prvního odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání ředitelka školy předloží podklady pro odvolací řízení krajskému odboru školství a mládeže  
 

 seznamy přijatých a nepřijatých dětí s datem narození dle výsledného pořadí včetně 
splnění/nesplnění jednotlivých kritérií; je třeba vyznačit jména dětí:  

  - jejichž zákonní zástupci podali odvolání 
  - kterým bylo vyhověno v rámci autoremedury (§ 87 správního řádu); 
 kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání; 
 spisový materiál všech dětí, jejichž zákonní zástupci se odvolávají: 

 - kopie žádosti ke vzdělávání s datem podání;  
 - kopie rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu o nepřijetí dítěte k předškolnímu 
 vzdělávání; 
 - originál odvolání s podpisem zákonného zástupce; 



 - doklad o způsobu oznámení rozhodnutí;  
 - doklad o způsobu doručení odvolání; 

- originál stanoviska prvoinstančního správního orgánu ke každému odvolání, jak se  
s konkrétními námitkami uvedenými v odvolání vypořádal, přesně formulaci „správní 
orgán, který napadené rozhodnutí vydal, neshledal důvody pro postup dle § 87 správního 
řádu“; 

 - další dokumenty vztahující se k danému dítěti. 
 
 
Kromě spisového materiálu odvolávajících se musí ředitelka veškeré písemnosti podepsat a orazit! 
 
V případě opožděného odvolání předá ředitelka spis do 10 dnů od jeho obdržení. 


