
 

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Hudlice pro školní rok 2019/2020 

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2019/20. 

 

Zápis dětí proběhne v pondělí 13. května 2019 od 13 do 16 hodin 
v ředitelně MŠ. 

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí a lékařské potvrzení) si 
rodiče mohou stáhnout z webových stránek mateřské školy nebo si je vyzvednout ve čtvrtek 
25. 4. 2019 od 15:00 do 16:30 hodin  ve třídě Včeliček při Dni otevřených dveří. 

Při zápisu do MŠ zákonný zástupce předloží tyto doklady:   

• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
• údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte (bez očkování lze 

přijmout pouze dítě, které plní povinnou předškolní docházku) 
• rodný list dítěte 
• průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 

v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči 
• doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami) 

Při předání žádosti obdrží zákonný zástupce žadatele registrační číslo, pod kterým bude 
žádost evidována v přijímacím řízení. 

Pokud přihlášku neodevzdáte ve stanoveném termínu, Vaše dítě do přijímacího řízení 
nezařadíme. 

Podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění, musí žádost o přijetí projít správním řízením. Jeho výsledky, tj. 
rozhodnutí o přijetí dítěte do naší mateřské školy, bude zveřejněno pod přidělenými 
registračními čísly dne 11. června 2019 na hlavních dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Zákonným 
zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí doručeno poštou do vlastních rukou.  

Dne 5. 6. 2019 od 10 do 12 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. 

Informace pro zákonné zástupce dětí o podmínkách zápisu k předškolnímu vzdělávání  
a stanovených kritérií přijímacího řízení:  

• Předškolní vzdělávání se organizuje 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. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let, 
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - §34 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 



 

• Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 
561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání 
skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče, dítě 
přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit 
požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a 
školním vzdělávacím programem mateřské školy. 

• Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci (týká se dětí, které k 31. 8. 2019 nedosáhnou věku 5 let) - § 
50, zákona č. 258/2000 Sb.  
 

Ředitelka Mateřské školy Hudlice stanovila tato kritéria rozhodná pro přijímací řízení 
na školní rok 2019/20: 

1. Děti ze spádového školského obvodu, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a děti s odkladem 
školní docházky (povinná předškolní docházka). 

 
2. Děti ze spádového školského obvodu, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 4 let. 

 
3. Děti ze spádového školského obvodu, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 3 let. 

 
4. Ostatní děti, které nelze zařadit podle kritérií 1 – 3, narozené do 31. 8. 2016, pokud je v MŠ 

volná kapacita dle Vyhlášky č. 14/2005 v platném znění. V takovém případě jsou děti 
přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší. 
 

5. Děti mladší 3 let s předností trvalého bydliště v Hudlicích pouze v případě dodržení kapacity 
tříd dle Vyhlášky č. 14/2005 v platném znění. 

 
 

• Ředitelka je oprávněna mimo kritéria posoudit individuální případy pro přijetí dítěte, 
zejména sociální důvody. 

• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud 
není zaplněna kapacita tříd mateřské školy (§ 34, odst. 7 zákona č. 561/2004).  

• Do přijímacího řízení mohou být zařazeny pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od pediatra je povinné pro děti, které 
neplní povinné předškolní vzdělávání. 
 

Ředitelka rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovené maximální počty dětí ve 
třídách a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání.  

 

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti, pokud byla do MŠ 
doručena v řádném termínu. 


