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KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK    2022/2023 

PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ  
 

Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, stanovila následující 

kriteria, 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. 

 

 

1. Děti s povinnou předškolní docházkou a OŠD ze spádové oblasti 

 

2. Přednostní přijetí 4letých dětí ze spádové oblasti 

 

3. Sourozenci dětí, již v mateřské škole přijatých  

 

4. Děti 3leté ze spádové oblasti 

 

5. Děti z ostatních spádových oblastí  

 

6. Jiné závažné skutečnosti. 

 

 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců a dokladu podle §50/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií. 

 

Počet volných míst v MŠ na školní rok 2022/2023 je přibližně 28. 

 

 

V Kadani                  ……………………………………… 

Mgr. Jana Štecherová, ředitelka školy 

___________________________________________________________________________ 
§34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (4) 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

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 dané mateřské školy. 

§50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Velmi důležitým je stanovisko MŠMT uvedené ve vypořádání připomínek KÚ Karlovarského kraje k novele 

vyhl.214/2012 Sb: 

„Dítě mladší 2 let nemůže být přijato do MŠ, neboť není způsobilé vzdělávat se podle RVP PV.“ 
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