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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

ŠIMONOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji kritéria pro 

přijímání dětí do Mateřské školy Šimonovice, příspěvková organizace.  

Tato kritéria jsou závazná pro ředitelku mateřské školy při rozhodování o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které 

mají trvalý pobyt ve společném školském obvodu spádové Mateřské školy Šimonovice, 

příspěvková organizace, a to dle níže uvedených kritérií.  

Společný školský obvod spádové Mateřské školy Šimonovice, příspěvková organizace (dále 

jen společný školský obvod) – území obce Šimonovice a území obce Proseč pod Ještědem.  

Standartní třídy: 

1.) Dítě, které má trvalý pobyt ve společném školském obvodu a ke dni 31.8.2023 dovrší 5 let 

věku (tj. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky), popřípadě má odklad 

povinné školní docházky 

2.) Dítě, které má trvalý pobyt ve společném školském obvodu a ke dni 31.8.2023 dovrší 3 let 

věku 

3.) Dítě, které má trvalý pobyt ve společném školském obvodu, ke dni 31.8.2023 dovrší 3 let 

věku a v mateřské škole se vzdělává sourozenec 

Třída jeslí: 

1.) Dítě, které má trvalý pobyt ve společném školském obvodu a ke dni 31.8.2023 dovrší 2 let 

věku.  

 

 

 

 

 

 

 



Vysvětlivky a poznámky k procesu přijímacího řízení: 

Třída jeslí: způsobilost k předškolnímu vzdělávání a podmínky přijetí dětí mladších 3 

let 

Dítě je schopné zvládnout základní hygienické návyky. Umyje si ruce, umí se najíst 

samostatně lžicí, pije samo z hrnku, zvládá vyměšování bez plen, reaguje na své jméno a je 

schopno přijmou a splnit jednoduchý pokyn. Dítě bylo již v minulosti delší dobu bez 

přítomnosti zákonného zástupce (přespání u prarodiče, hlídání jinou osobou) 

Věk dítěte 

Děti jsou při přijímání řazeny dle data narození (tj. sestupně dle věku) 

Trvalý pobyt dítěte 

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. 

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

Sourozenec 

Toto kritérium platí pouze v případě, že starší sourozenec bude MŠ Šimonovice navštěvovat i 

ve školním roce 2023/2024 a přihlašované dítě má trvalé bydliště ve společném školském 

obvodu. Je platné pouze pro děti, které ke dni 31.8.2023 dovrší 3 let. 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze 

imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy 

rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na splnění kritérií zápisu. Za 

případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a 

podobně. 

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení 

pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, 

aby je mohl mít za prokázané. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a 

podle předem stanovených kritérií. 

 

V Šimonovicích dne:  16.1. 2023   Bc. Klára Zbrojová – ředitelka školy 


