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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Pražmo  

pro školní rok 2022/2023 

Č.j.:          Spisový znak     Skartační znak      MŠ Pra    48/2022             2.3.4                 S5 

Vypracoval: Mgr. Vladimíra Nytrová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Vladimíra Nytrová, ředitelka školy 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 5. 2022 

Touto směrnicí se ruší předchozí směrnice 

čj. MŠ Pra    28/2021..  
 

Ředitelka Mateřské školy Pražmo, přísp. org, okres Frýdek - Místek stanovila následující 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 

písm. b) 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. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  

Očkování dítěte je zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších 

pěti let (§ 34, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o 

ochraně veřejného zdraví). 

II. 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále 

stanoveno jinak. Do mateřské školy Pražmo budou přednostně přijímány děti, pro něž je 

předškolní vzdělávání povinné, ze spádové oblasti – Pražmo, Krásná. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona do mateřské školy zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 

školském obvodu (obce Pražmo, Krásná). 
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III. 

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. (děti s přednostním právem k přijetí 

do mš), bude ředitelka školy přijímat děti podle data narození (od nejstaršího) do naplnění 

kapacity mš.  

IV. 

K zápisu do MŠ 9. a 10. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem 

strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území 

ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen 

termín zápisu 15. června 2022. 

Для зарахування в МОЗ 9 a 10 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці з візою 

для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) 

Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 

зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування          

15 червня 2022. 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti. 

V Pražmě 20. 4. 2022 

 

 

Mgr. Vladimíra Nytrová 

         ředitelka 

 


