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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠS 

 

Ředitel mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte podle pořadí důležitosti 

kritérií sestupně. 

1.) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou ( 

zákonný zástupce předloží doklad o odkladu povinné školní docházky do 31. května příslušného roku). A 

děti doporučené odborným lékařem speciálně  - pedagogickým centrem, pedagogickou – psychologickou 

poradnou a u nichž je stanovena diagnóza, že se jedná o dítě se zdravotním postižením, a to: 

o těžké kombinované postižení 

o středně těžké kombinované postižení 

o smyslové postižení 

o mentální postižení 

o lehké mentální postižení 

o opožděný vývoj řeči a další poruchy a vady řeči ( dyslalie, vývojová dysfázie 

o syndrom ADHD 

o sociální retardace, obtížná adaptace 

 

2.) Ostatní děti a děti doporučené odborným lékařem speciálně–pedagogickým centrem, pedagogicko-

psychologickou poradnou a u nichž je stanovena diagnóza, že se jedná o dítě se zdravotním postižením, a to: 

o výčet i pořadí zdravotních postižení shodný jako v odst. 1.) 

 

a)     délka docházky do MŠ (přednostně děti s celodenní pravidelnou docházkou) 

b)     MŠ již navštěvuje starší sourozenec 

O pořadí a) až b) rozhodne ředitel MŠ dle zaměření školy a místních podmínek. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel MŠ brát v úvahu 

důležitosti jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

V případě, že se přihlásí do mateřské školy dle kritéria č.1 takový počet dětí, že zaplní volnou kapacitu MŠ, další 

hodnotící kritérium se již nepoužije. Toto platí obdobně pro další kritéria v pořadí. 

Zásady pro příjímání dětí do MŠ 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od tří do šesti let (možné i od dvou let). Děti se přijímají 

k 1.9. školního roku. Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je 

možno doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti po dohodě s ředitelem. 

Zásady příjímání dětí do MŠ upravují právní předpisy této směrnice. 
 

DODATEK č.1/2012 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ speciální, platnost od 01. 01. 2014 

- Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku vzdělávají 

vždy bezúplatně. 

-  Předškolní vzdělávání poskytujeme též dětem občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášen 

místo pobytu na území obce a okolí. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR 

ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona 

V Žatci, dne 30. 6. 2014        Mgr. František Holý

             (ředitel MŠS) 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s kritérii pro přijetí dětí do MŠ speciální, Žatec: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:   …………………………………………………..   

  

Podpis zákonného zástupce:         …………………………………………………..     


