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Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy  

v ZŠ a MŠ Nučice, okres Praha – západ 

 

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné  

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2) 

 

2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje 

           (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2) 

 

3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) 

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) - § 4, § 5, § 33) 
 

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší. 

 

Další ustanovení: 

1. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy, a to v rámci správního rozhodování (§165 odst. 2). 

2. Podmínkou pro nástup dítěte je minimální věk 3 roky dovršený před nástupem do MŠ. Dítě mladší 3 let se 

přijímá ve výjimečných případech. 

3. Mimo termín řádného zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity. 

4. Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů 

a) Dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, popřípadě praktický 

lékař pro děti a dorost. 

b) Dítě, které se nepodrobilo pravidelným stanoveným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

c) Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje nebo prohlášení ke 

kterémukoliv z hodnotících kritérií. 

5. Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti dítěte pobývat v kolektivu. 

 

 

 

 

V Nučicích 7. 3. 2018                                                                                                Mgr. Jiřina Tafatová 
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