
 

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 v Základní škole a Mateřské škole Řepín,  
příspěvkové organizace, Hlavní 43, 277 33  Řepín 

 

Na základě ustanovení §2, odst. 1, písm. a), §34, §165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva 

na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 

8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon) 

 

stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Řepín, Hlavní 43, 277 33  Řepín,  

příspěvková organizace Mgr. Ilona Fryčová  následující Kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu. 
 

Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. již mají schválený odklad školní 

docházky (školský zákon §34, odst. 1, §179, odst. 2, v platném znění) – děti jsou přijaty 

ze zákona, předškolní vzdělávání je pro ně povinné. 

Ostatní děti jsou přijímány dle kritérií uvedených níže. 

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2019. 

 

Stanovená KRITÉRIA: 
 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona  
s trvalým pobytem: Řepín, Živonín (k 31.8.2022 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má 

udělen odklad školní docházky; povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti 

s hlubokým mentálním postižením).  

 

2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona 

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a které má trvalý pobyt: Řepín, Živonín. 

 

3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona 

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a které má trvalý pobyt: Řepín, Živonín. 

 

4. Ostatní děti bez trvalého bydliště na území spádového obvodu MŠ – pokud nebude 

kapacita MŠ naplněna, lze přijmout i děti s jiným trvalým bydlištěm, přednostně děti 

v posledním roce před nástupem do ZŠ; i tyto děti budou řazeny dle věku. 

 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.  

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit. 

 

Očkování 

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká 

dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“ 
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Trvalý pobyt dítěte 

Správce (mateřská škola) obdržel z evidence obyvatel seznam dětí ze spádového obvodu. Pokud 

v seznamu dítě s trvalým pobytem Řepín, Živonín nenajdeme, ověřujeme aktuální informaci       

v registru obyvatel prostřednictvím Obce Řepín. V případě cizinců je trvalý pobyt místem 

pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.  

 

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

■  V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského 

poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. 

■  Při přijímání dětí  k individuální či skupinové integraci je brán zřetel na snížené počty dětí 

v běžných  třídách. 

 

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 (16. 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 

k předškolnímu vzdělávání je 21. 6. 2022. 

 

 

Informační servis pro žadatele: 

 

 Děti se přijímají na základě řádně podané žádosti + přihlášky.  

 V průběhu roku jsou děti přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa nebo se z nějakého 

důvodu v průběhu roku uvolní /dítě se odstěhuje, ze zdravotních důvodů ukončí docházku,../ 

 

 

V Řepíně dne: 15.4.2022      

                                                                                             Mgr. Ilona Fryčová 

                                                                                                 ředitelka školy 
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