
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ 
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Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 

VÝDEJ ŽÁDOSTÍ 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou stáhnout na internetové adrese 

www.msrstmesto.cz nebo vyzvednout přímo v Mateřské škole Rastislavova, Staré Město v 

termínu od 1. 3. 2017 do 28.4. 2017. Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – 

dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře. 

Informujte se v MŠ o počtech volných míst na MŠ, o spádové oblasti, kam patří MŠ – můžete 

pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte. 

Počet volných míst oznámíme před zápisem, až budou potvrzeny odklady školní docházky. 

SBĚR ŽÁDOSTÍ 

Řádně vyplněnou žádost, podepsanou oběma zákonnými zástupci, včetně potvrzení lékaře 

přinesou rodiče do mateřské školy  

2. 5. 2017.  

Rodný list dítěte a občanský průkaz zástupce dítěte předložíte při odevzdání žádosti. 

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. Neúplně vyplněná žádost je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího 

řízení! 

Žádosti o přijetí na školní rok 2017/2018 budou posouzeny podle Kritérií pro přijímání dětí 

vydaných ředitelkou mateřské školy Mgr. Ivetou Poláškovou. 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit 

a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově MŠ dne 5. 5. 2017 v době od 10 do 11 hodin. 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 

561/2004 Sb., v platném znění / Školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Starého 

Města, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Staré Město a v 

souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. / Správní řád/. 

Do 2. června 2017 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po přijetí žádosti. Kladné 

rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno poštou, pouze 

rozhodnutí o nepřijetí. 

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon budou výsledky přijetí dětí k 

předškolnímu vzdělávání vyvěšeny na budově mateřské školy 15 dní po uzavření přijímacího 

řízení. Nebude uvedeno jméno ani jiný osobní údaj dítěte, ale registrační číslo, které bude 

dítěti přiděleno při odevzdání žádosti o přijetí do MŠ. 

Ředitelka  mateřské  školy  rozhoduje  o  přijetí dítěte do mateřské    školy,  popřípadě  o  

stanovení  zkušebního  pobytu dítěte, jehož délka    nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to v 

případě zařazení zdravotně postiženého dítěte, není-li zřejmé, do jaké míry bude dítě 

schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ. Ředitelka MŠ rozhoduje na základě žádosti zástupce 

dítěte, vyjádření pediatra a speciálního školského poradenského zařízení a možnostem MŠ. 

Dny otevřených dveří pro rodiče s dětmi: 7.4., 21.4., 5.5.  2017 (10 - 11 hod). 

Od 1.9. je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se vztahuje 

• pro 5. leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky 

• pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud 

ještě nedochází do mateřské školy.  

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Mgr. Iveta Polášková,  ředitelka MŠ                                 20. 2. 2017                      



KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ředitelka Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré Město Mgr. Iveta Polášková stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 

odst.2b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 

daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 
 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 

tabulce.  

Kritérium  Bodové ohodnocení  

1. Věk dítěte Děti poslední rok před vstupem do 

základní školy 

povinná předškolní docházka 

spádová oblast 

5 

 

 

+1 

Děti, které dovrší k 31.8. věku 4 let 

k  pravidelné celodenní docházce 

 

3  

Děti, které dovrší k 31.8. věku  3 let 

k  pravidelné celodenní docházce 

 

2 

2. Bydliště Staré Město 1 

3. Individuální situace 

dítěte 

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 

či se přijímají sourozenci 

1 

Dítě se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

2 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Bez ohledu na bodové 

hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy 

přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

školy brát v úvahu výše uvedená kritéria v souladu s dodržením celkové kapacity školy 

uvedené v rejstříku škol. Pokud budou přijaty do MŠ všechny děti na základě uvedených 

kritérii, je možno přijmout i dítě s jiným místem trvalého pobytu. 

 

Mgr. Iveta Polášková,  ředitelka MŠ                                    20. 2. 2017 

 


