
Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace
Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K     PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO ŠKOLNÍ  ROK 2020/2021

Ředitelka  Mateřské  školy  Lavičky,  příspěvková  organizace  (dále  jen  mateřská  škola)  stanovila  následující
podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.
b) a § 34 odst. 1,2,3,4,5,6 zákona č.561/2004Sb., 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 případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok. (§ 34 odst.  1  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění.)

2. Při  přijímání  dětí  k  předškolnímu vzdělávání  budou dodrženy  podmínky  stanovené  zvláštním právním
předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění), podle něhož může mateřská škola přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Kritéria pro přijímání dětí k     předškolnímu vzdělávání  

1. Děti s místem  trvalého pobytu (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu Mateřské 
školy Lavičky, příspěvkové organizace, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - od 
nejstarších po nejmladší (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského  zákona).

2. K celodenní docházce děti s místem prokázaného pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Lavičky, 
příspěvkové organizace, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - od nejstarších po 
nejmladší.

3. K celodenní docházce děti s místem trvalého pobytu v obcích Hrbov, Svařenov, Frankův Zhořec, které do 
31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - od nejstarších po nejmladší.

4. K celodenní docházce děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců děti s místem pobytu) nebo 
prokázaného pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Lavičky, příspěvková organizace, které do 31. 
12. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - od nejstarších po nejmladší.

5. K celodenní docházce děti s místem trvalého pobytu v obcích Hrbov, Svařenov, Frankův Zhořec, které do 
31. 12. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - od nejstarších po nejmladší.

6. K celodenní docházce ostatní děti podle věku od nejstarších po nejmladší.



Zvlášť závažné sociální důvody

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální
situaci.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát
v úvahu důležitost jednotlivých Kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 6. 

Poznámky

Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny a musí být schopny zvládat
obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

V Lavičkách dne 7. 4. 2020 Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy
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