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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
platná pro školní rok 2022/2023 

Mateřské školy Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace 
 

Ředitelka Mateřské školy Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst.3 a 4 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.  

I. Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání 

povinné. Tato povinnost se vztahuje:  

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,  

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,  

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,  

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
 
II. Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je povinné očkování! (nemusí být pouze u dětí 

s povinnou předškolní docházkou) 

III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.  

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby 

musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.  

Počty přijímaných dětí jsou orientační vzhledem k možnému snižování při přijetí dětí vyžadující 

podpůrná opatření. Dítě, které nedosáhne do 31.8.2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje 

zákonnou hranici pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato 

k předškolnímu vzdělávání. 

                                                     KRITÉRIA 

1. Dítě nastupující povinné předškolní vzdělávání a dítě s odkladem povinné 
školní docházky s žádostí k celodennímu pobytu s trvalým pobytem 
v příslušném školském obvodu. 

2. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti 3-5 leté, které 
mají trvalý pobyt ve spádové oblasti Mateřské školy Jeseník, Křížkovského, 
příspěvková organizace. 

3. Děti, které dosáhnou do 31.8.2022 věku pěti let (povinné předškolní 
vzdělávání) z NESPÁDOVÉ OBLASTI, s trvalým pobytem ve městě Jeseník. 

4. Děti čtyřleté nebo tříleté s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast 
mateřské školy, avšak s trvalým pobytem v Jeseníku, v pořadí od nejstaršího 
po nejmladší, do naplnění volné kapacity. 

5.  Sourozenci dětí, které se v mateřské škole již vzdělávají nebo vzdělávali. 
(Přednostně ze spádové oblasti – od nejstaršího). 

6. Děti dvouleté a starší s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti mateřské 
školy podle vyššího věku 
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7. Děti dvouleté a starší s místem trvalého pobytu v Jeseníku mimo spádovou 
oblast mateřské školy seřazené podle vyššího věku 

8. Děti tříleté a starší s místem trvalého pobytu mimo město Jeseník seřazené 
podle vyššího věku 

9. Mladší dítě tří let bude přijato pouze ve výjimečných případech, pokud to 
dovolí kapacita školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný 
pobyt v mateřské škole (dítě je socializováno v kolektivu, je schopno 
komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací 
návyky. 

 

Závažná situace dítěte (zaměstnanost zákonných zástupců, sociální situace dítěte) je posuzována 

individuálně. 

V případě, že na jedno místo v pořadí uchazečů připadají dva nebo více uchazečů, je pořadí 

uchazečů určeno losováním. 

 

 

                                                                                    Mgr. Bizoňová Lenka-ředitelka školy 
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