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KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ JÍVOVÁ   

na školní rok 2022-2023 

 

 K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:   

1. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Jívová nebo Hraničné Petrovice, které ke dni 

31.8.2022 dovrší nejméně pěti let, podle data narození od nejstaršího po nejmladšího. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Jívová nebo Hraničné Petrovice, které nejpozději k 

31. 8. 2022 dovrší nejméně tří 3 let, přihlášeno k celodenní docházce, podle data 

narození od nejstaršího po nejmladšího. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Jívová nebo Hraničné Petrovice, které nejpozději k 

31.8.2022 dovrší dvou let, přihlášeno k celodenní docházce, podle data narození od 

nejstaršího po nejmladšího v případě volné kapacity školy. 

4. 

 

Dítě z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího v případě volné 

kapacity školy.     

 

DŮLEŽITÉ!   

• Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka 

Základní školy a Mateřské školy Jívová kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Dle těchto kritérií bude ředitelka postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.   

• Pokud z důvodu nedostatečné kapacity bude rozhodováno o přijetí dětí na stejné pozici 

podle  uvedených kritérií (budou mít stejné datum narození), učiní se tak losem. 

• Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, na základě žádosti zákonného 

zástupce. Podle podmínek školy, počtu míst a vzájemné dohodě, může být přijato dítě mladší 

tří let. Záleží na posouzení žádosti ředitelkou školy a všech okolností souvisejících s péčí o 

takové dítě. Děti, které nedovrší dvou let do 31.8.2022, nesplňují zákonnou hranici pro 

přijetí, tudíž nemohou být v souladu se školským zákonem přijaty k předškolnímu 

vzdělávání. 

• Mateřská škola může přijmout jen dítě, které doloží lékařské potvrzení, že se podrobilo 

stanoveným povinným očkováním nebo doklad o trvalé kontraindikaci k očkování, případně 

faktu, že je dítě proti nemoci imunní. Požadavek je stanoven na základě § 50 zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Dítě přijímané k povinné předškolní docházce 

doklad o očkování dokládat nemusí.  



 
 

 

• Termín a dobu zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok, stanovuje ředitelka 

školy, po dohodě se zřizovatelem. V letošním roce je termín stanoven na 10. a 11.5. 2022 od 

13.00 do 16.00 hodin.  

• Zákonný zástupce si osobně vyzvedne v budově MŠ nebo stáhne z webových stránek - 

www. skolajivova.cz/MŠ/ke stažení přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Doručí ji 

osobně v den zápisu, popřípadě poštou nebo datovou schránkou spolu s dokladem od 

lékaře (v případě, že se dítě nehlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání) a kopií 

rodného listu, která bude po kontrole uvedených údajů neprodleně skartována. 

• Po přijetí žádosti obdrží každá žádost registrační číslo 

• V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu 

stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž 

odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. 

• Po termínu 11.5.2022 až do ukončení správního řízení nebudou další přihlášky přijímány. 

• Pro rodiče přijatých dětí bude v měsíci červnu realizována v MŠ informativní schůzka 

s vedoucí učitelkou MŠ.  

• Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jívová si mohou zájemci 

stáhnout na www. skolajivova.cz /MŠ/ ke stažení a zároveň s nimi budou seznámeni při 

osobním zápisu do MŠ.    

• Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský 

zákon) a na základě správního řízení. 

• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 

registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu 

činnosti mateřské školy, a to po dobu 15ti dnů.   

• Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce 

vyzvedne osobně v budově mateřské školy v termínu 30. a 31.5. 2022 od 10.00 h – 11.00 h 

a od 12.00 h – 16.00 h nebo po předchozí domluvě. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPLNĚNÍ  KRITÉRIÍ  pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2022/2023  

                                         - dle zákona LEX Ukrajina: 

 

• K zápisu do mateřské školy v řádném termínu (10. 5. a 11. 5. 2022) nemohou podat 

přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. 

• Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zvláštního zápisu - termín pro podání žádostí 

je stanoven na pondělí 13.6. od 10:00 h do 16:00 h 

 

 

 

 

       V Jívové 1. 4. 2022                                                                    Mgr. Žaneta Fryčáková   

                                                                                                                 ředitelka školy                                                                                                                                                                        
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