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Kritéria pro přijetí dětí  

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Citonice pro školní rok 

2021/2021 

Dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ rozhoduje ředitel 

školy o přijetí případně nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. 

 

Vedení ZŠ a MŠ Citonice, okres Znojmo, p. o. stanovuje následující kritéria, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí případně nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými 

zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu 

Citonice. 

Aktuální kapacita mateřské školy je 28 dětí. 

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené 

právním předpisem (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Vedení 

předškolního zařízení přijme pouze děti, které jsou řádně očkovány podle stanovených 

pravidel očkování – potvrzení o očkování vydává dětský lékař. U dětí, jichž se týká povinná 

školní docházka, potvrzení o očkování odpadá. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem 

ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 

nárok. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

1. Dosažení věku dítěte 3 a více let k 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Citonicích, děti 

jsou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu. 

2. Dosažení věku dítěte 5 a více let k 31. 8. 2021 bez trvalého pobytu v Citonicích, děti 

jsou řazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

3. Dosažení věku dítěte 2 let k 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Citonicích, děti jsou 

řazeny od nejstaršího k nejmladšímu. 

4. Děti, které k 31. 8. 2021 nedosáhnou věku 5 let a nemají trvalý pobyt v Citonicích. 

Děti jsou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu.  
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Nejprve jsou přijímány děti splňující kritérium 1. V případě, že podle tohoto kritéria nebude 

naplněna maximální kapacita mateřské školy, rozhoduje postupně kritérium 2, 3, 4. 

V případě, kdy bude mít více dětí stejné datum narození a nebude možné přijmout všechny, 

rozhoduje se o jejich přijetí losem v přítomnosti zákonných zástupců. 

 

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici 

pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu 

vzdělávání. 

 

Tímto materiálem pozbývají platnosti všechna předešlá stanovená kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ Citonice.  

 

V Citonicích 1. 3. 2021 

 

Mgr. Jana Nečesalová 

       vedení ZŠ a MŠ Citonice 

 

 

 

 

 


