
               

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 do Mateřské školy E. Beneše. 

 
Ředitelka mateřské školy E. Beneše 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 a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole E. 

Beneše v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou 

kapacitu mateřské školy. 

 
 

 Děti ze spádové oblasti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky povinně a individuální vzdělávání (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon) 

 Věk dítěte, zpravidla od 3 do 6 let,(vřazování od nejstaršího k nejmladšímu) 

(§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 Řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, pro které není předškolní 

vzdělávání povinné (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) 

 

 

Předškolní vzdělávání je zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský 

zákon). Vzdělávání je dlouhodobý proces, v jehož rámci je stát povinen poskytovat také 

předškolní vzdělávání, které je chápáno jako nedílná součást vzdělávacího procesu. 

Cílem předškolního vzdělávání je podle § 33 školského zákona podpora rozvoje osobnosti 

dítěte podílením se na jeho zdravém rozumovém, citovém a tělesném vývoji a na osvojení 

základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 

má vytvořit most mezi domácí a školní atmosférou a uvést tak dítě do školního prostředí. 

Primárním úkolem mateřské školy je poskytovat předškolní vzdělávání. 

O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k předškolnímu vzdělávání rozhoduje podle 

školského zákona výlučně ředitel mateřské školy. Jedná se o správní řízení a ředitel, jako 

správní orgán, musí respektovat správní řád, tedy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. musí jednat nezávisle, nestranně, vydat písemné rozhodnutí s řádným 

odůvodněním a poučením o možném odvolání proti němu. Školský zákon vylučuje možnost, 

aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel mateřské školy. 

Účast na předškolním vzdělávání je právem a zájmem dítěte, nikoli jeho rodičů nebo obce.  

 

V Kralupech nad Vltavou dne 1. ledna 2017                                             Mgr. Pavla Kicková 

ředitelka MŠ E. Beneše 

 

 


