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Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 

 

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ V ROCE 2018.  
KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ. 

Pro  školní rok 2018/19  se uskute ční zápis: 
3. 5. 2018  v dob ě  od  10.00  hodin  do  16. 00  hodin 

v budov ě MŠ Jilemnického 1 a  v budov ě MŠ Komenského 6  

• Informace o zápise budou umístěny ve vchodových prostorách mateřské 
školy, budou zveřejněny v místním tisku a na internetových stránkách ZŠ a 
MŠ Adamov. 

• Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci 
dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty. Formuláře si můžete 
vyzvednout v jednotlivých mateřských školách nebo stáhnout z webových 
stránek Základní školy a mateřské školy Adamov- www.adamov.cz/zsadamov. 

• K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a 
občanský průkaz. 

• V den zápisu zákonný zástupce dítěte  přinese vyplněnou žádost o přijetí 
dítěte a v tiskopise určí zmocněného zástupce dítěte pro přebírání nebo 
zasílání úředních dokumentů ze strany ZŠ a MŠ Adamov. 

• Rodiče přijatých dětí přinesou do mateřské školy do 30. 6. 2018 vyplněný  
evidenční list. a přihlášku ke stravování.  

• O přijetí či nepřijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 
• Seznam přijatých dětí bude zveřejněn u vchodových dveřích jednotlivých 

mateřských škol a na webových stránkách  ZŠ a MŠ Adamov. 
(www.adamov.cz/zsadamov) 

• V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod 
registračními čísly, které bude jednotlivým žadatelům přiděleno u zápisu.  

• Děti jsou zapisovány na školní rok 2018/2019, který začíná 1. 9. 2018. 
• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, 

pokud je v MŠ volné místo a nebude překročena kapacita MŠ. 
• Pokud budou přijaty do mateřské školy všechny děti na základě uvedených 

kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu v souladu s 
uvedenými kritérii. 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je založeno na zásadách 
rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského 
státu Evropské unie ke vzdělávání.  
K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v soulad 
s ustanovením  § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem 
pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému 
pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů) pokud prokáží oprávněnost svého 
pobytu dokladem.  
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Maximální počet dětí přijímaných do mateřské školy stanoví ředitel podle ust. § 165 
odst. 1 písm. a) školského zákona. 

O  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy, popřípadě  o  stanovení  zkušebního  pobytu 
rozhoduje ředitel.Na  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy  není  právní nárok s výjimkou 
dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: viz. příloha č. 1. 

 
V Adamově   28.  2. 2018 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Jana Burianová 
                     ředitelka školy 
 
 
 
 
 

Citace zákona č. 561/2004 Sb.:  
 

§ 34 
Organizace p ředškolního vzd ělávání 

 
 (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 
2 let. 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. 
 
 (2) Zápis se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské 
školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 
 
 (3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 
odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku. 
 
 (4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s 
dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3 . Seznam obsahuje vždy 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte,v případě cizince 
místo pobytu dítěte. 
 

(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním 
předpisem. 
 
 (6) O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 
 
 (7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 
 
 (8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí 
zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se 
nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště 
rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v 
ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající 
činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
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 (9) Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve 
venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí 
lesní mateřské školy nesmí být stavbou60). 
 
 (10) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je 
vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské 
škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských 
zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e). 
 
 (11) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše 
na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší 
povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské 
školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší 
povolený počet dětí. 
 

§ 34a 
 

Povinnost p ředškolního vzd ělávání a zp ůsoby jejího pln ění 
 
 (1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území 
České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České 
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou 
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým 
mentálním postižením. 
 
 (2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v 
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 
obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská 
škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního 
vzdělávání podle odstavce 5 . Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 
 
 (3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v 
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, 
které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních 
školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s 
vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž 
je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno. 
 
 (4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní 
řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je 
povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 
 
 (5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 
 
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 
 
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 
48a , 
 
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní 
docházky dle § 38a . 
 
 (6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle 
odstavce 5 písm. b) nebo c) , je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je 
povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. 
 
 


