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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Brňany 
 
 

                                                                                                                                č.j. 03/22 

 

 

Stanovení kritérií, podle kterých bude postupovat ředitelka MŠ Brňany po 

dohodě se zřizovatelem v rozhodnutích o přijetí. 

Do mateřské školy se přijímají děti podle §34, odst.1 zákona 561/2004 Sb. 

v platném znění, zpravidla ve věku 2-6 let.  

Při přijímacím řízení je nutno dodržet podmínky ustanovení §50, zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

(pravidelné očkování).  

 

Na děti, které mají povinné předškolní vzdělávání dle zákona a mají trvalý pobyt 

v obci, se kritéria nevztahují. 

 

POŘADÍ KRITÉRIÍ PŘIJETÍ JE UVEDENO PODLE DŮLEŽITOSTI 

SESTUPNĚ:  

 

1. Děti, které dosáhnou nejméně 3 let do 31.8. a mají trvalý pobyt v obci.   

2. Děti, které dosáhly k 31.8. věku 2 let a mají trvalý pobyt v obci.   

3. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci dle věku sestupně.   

4. Děti, které mají v MŠ sourozence. 

 

 

Dále ředitelka MŠ může přihlédnout ke skutečnostem hodných zvláštního 

zřetele (zaměstnanost rodičů, sociální situace v rodině, faktické bydlení v obci 

bez trvalého pobytu aj.) 

 

 

 

 

V Brňanech 15.3.2022                                                            Bc. Hana Lepičová, 

                                                                                                   řed. MŠ Brňany 
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Obecná kritéria: 

• děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou do mateřské školy přijímány podle 

podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

• děti se mohou k předškolnímu vzdělávání přijímat i během školního roku, pokud to 

kapacita mateřské školy dovolí  

• děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské 

školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve 

spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud 

nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, doklad o očkování dokládat nemusí. 

Pro školní rok 2022/2023 bude v den zápisu pravděpodobně 5 volných míst. 

Pokud je do mateřské školy přijato dítě mladší tří let, je přijato k předškolnímu 

vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto 

ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve 

vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě tedy musí být od počátku 

připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání, musí být hygienicky samostatné.  

 

Před nástupem do mateřské školy by dítě mělo umět a znát následující: 

• znát své jméno a reagovat na něj 

• poznat svou značku ve školce 

• samo si dojít na toaletu (nočník, pleny či pravidelné pomočování se 

netoleruje – narušuje to řádný chod školy) 

• základní pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, poprosit) a 

prakticky je používat 

• nezbytná je určitá kázeň, dítě by mělo reagovat na pokyny učitele 

• vyjádřit své potřeby, respektive co se mu líbí/nelíbí 

• najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku; slušně stolovat (sedět u stolu, 

neodbíhat atd.) 

• obléknout se, svléknout, obout a zout (s některými „složitými“ kusy oděvu, 

tkaničkami, zipy apod. pomůže paní učitelka, nebo provozní pracovnice) 

• mělo by být schopno poznat své věci 

• umýt si ruce, utřít si je do ručníku 

• vysmrkat se a používat kapesník 

• uklidit své věci, hračky a další 

 


