
Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk 

Školní 98, 789 91, Štíty 

          

Ve Štítech dne  06. 04. 2020        Č. j. ZŠMŠ/042/2020 

 

Kriteria přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Štíty v souladu s § 34 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovil následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

Hlavní zásady: 

a) K předškolnímu vzdělávání se podle školského zákona přijímají děti  zpravidla ve věku od 3 do 6 let. 

b) Přihlášky pro následující školní rok se přijímají v termínu stanoveném ředitelem a v zákonném 

termínu od 4.5 do 15.5.2020.  

c) V případě volné kapacity a splnění podmínek přijetí lze přijmout dítě i v průběhu školního roku. 

d) Zápis k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2020,  

pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

Kritéria přijetí: 

1. dítě má trvalé bydliště ve Štítech a místních částech města 

2. přednostně jsou přijímány děti, které dovrší 3 roky věku nejpozději do 31.8.2020 

3. dovršení 3 let věku dítěte do 31. prosince roku, kdy dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání 

s upřednostněním dětí podle věku 

4. děti mladší 3 let, které mají předpoklady pro plnění školního vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání s upřednostněním dětí podle věku 

5. děti s trvalým pobytem v jiné obci, k dalšímu posuzování pořadí pro přijetí těchto dětí se analogicky 

použijí kritéria pod bodem 2. – 4. 

Doplňující kritérium pro rozhodování o přijetí dítěte 

1. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin, popř. ústavů sociální péče, fondů ohrožených dětí, apod.  

 

Podmínkou zařazení do přijímacího řízení je doručení všech potřebných dokumentů stanovených 

v oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání. Další podmínkou je bezdlužnost zákonných zástupců 

vůči škole a zřizovateli školy. 

 

PaedDr. Miloš Harnych, ředitel školy 


