
Škola: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany 

Název: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ 

Č. j. D1/2022 Účinnost od: 1. 5. 2022 

Zpracovala: Mgr. Ivana Kašová 
 

Článek 1. 
 

Předmět 
   

    
Ředitelka Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204 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. 
Ředitelství školy bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání do výše kapacity s ohledem na 
legislativní požadavky (případné zákonné snížení počtu dětí ve třídě vyhl. 14/2005Sb., o 
předškolním vzdělávání v platném znění). Zároveň bude vytvořena rezerva šesti míst pro 
případné umístění dětí s povinnou předškolní docházkou (př. přistěhování, odložení 
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, vrácení dítěte ze ZŠ zpět do MŠ, či jiné závažné 
důvody). 
 

Článek 2. 
 
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona. Předškolní 
vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na 
přijetí do mateřské školy právní nárok. 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.  
 

 Podávání přihlášek do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v termínu 
od 2. do 3. května 2022.  

 Dnem podání přihlášky je zahájeno správní řízení a správním orgánem byla stanovena 
lhůta 14 dnů k dodání dalších potřebných dokladů důležitých k předmětnému řízení. 
 

 Řízení se opírá o zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení, vyhlášku č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o 
předškolním vzdělávání, vše v platném znění. 

 
 Zákonní zástupci jsou povinni do doložených dokumentů uvést pravdivé údaje, které mají 

vliv na toto správní řízení. 



 
 Shromažďování údajů o dítěti je v souladu s § 28 odst. 2, písm. a), g), i) zákona č. 

561/2004 Sb. Osobní údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/ 1992 Sb., o ochraně 
osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu 
k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů. 

 
Článek 3. 

 
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023 

 

 Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34a odst. 1 
školského zákona přijato dítě, které se musí povinně vzdělávat (k 31. 8. 2022 mu bude 5 
let) a má trvalý pobyt na území Vodňan a přidružených částech. 

 
A) Trvalý pobyt dítěte 

- Ve Vodňanech a přidružených částech…………………………1 500 bodů 
- Mimo Vodňany a přidružené části…………………………………..0 bodů 

 
B) Věk dítěte 

- Předškoláci – musí být přijati vždy 
- ke 31. 8. 2022 pět let…………………………………………..1200 bodů 
- ke 31. 8. 2022 čtyři roky………………………………………1000 bodů 
- ke 31. 8. 2022 tři roky…………………………………………..800 bodů 
- ke 31. 8. 2022 dva roky……………………………………….799-0 bodů 
      budou seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší - starší dítě má přednost       
      v případě stejného počtu bodů (věku) na posledním volném místě rozhoduje los 
 

C) Dítě se hlásí k celodenní docházce…………………………………100 bodů 
 

D) Sourozenec 
- již MŠ navštěvuje (a bude navštěvovat i po 1. 9. 2022)….………..100 bodů 
- nenavštěvuje MŠ……………………………………………….……..0 bodů      

 
O konečném přijetí a zařazení na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka Mateřské školy 
Vodňany, na základě organizačních a prostorových možností konkrétní mateřské školy. 
                                                                   
Tato kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 
hlášeno místo pobytu na území České republiky. Občané třetích zemí jsou povinni doložit 
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) 
školského zákona. 

 
Zdravotní důvody a sociální důvody – např.  zákonného zástupce s postižením, sociální 
důvody – rodinná péče vykazující známky socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální 



potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o 
osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení 
apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány, ředitelka žádá o posouzení 
odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány. 
 
Poznámka:  

- Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven termín 
zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v termínu 2. června
2022. 

- Na žádost zákonného zástupce o umístění dítěte, které není ze spádové oblasti 
a jeho sourozenec již MŠ navštěvuje (a bude navštěvovat i po 1. 9. 2022) bude 
pohlíženo jako na dítě ze spádové oblasti. 

- Místo trvalého pobytu dítěte (ve Vodňanech a místních částech - Křtětice, Radčice, 
Čavyně, Hvožďany, Újezd, Vodňanské Svobodné Hory, Pražák) se posuzuje 
k datu podání žádosti.                                                                

 
 
Vyhodnocení pořadí uchazečů bude probíhat následujícím způsobem: 

Maximum získaných bodů je 2 900, minimum 0 – pořadí uchazečů bude seřazeno sestupně 
od nejvyššího počtu bodů po nejnižší.   

Pro školní rok 2022/2023 bude  -  5 volných míst v mateřské škole ve Výstavní ulici 

                                                      - 57 volných míst v mateřské škole v ulici Smetanova 

 

Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny nejdéle do 21. 5. 2022 

- Přijaté děti - budou zveřejněny prostřednictvím kódu na webových stránkách
mateřské školy, případně na nástěnkách v MŠ (kód vám bude zaslán na e-mail, který 
uvedete v evidenčním listě) 

- Nepřijaté děti - jejich zákonní zástupci obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí (jejich 
kód nebude na seznamu přijatých dětí) 

 

                                                      Článek 4. 

                                                         Závěr 

Aktuality sledujte prosím na internetových stránkách naší mateřské školy www.msvodnany.cz
– aktuality.  

 



Článek 5. 

Zrušovací ustanovení 

Tímto se ruší směrnice ředitele školy, která stanovuje kritéria pro přijímání dětí k 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ze dne 1. 5. 2021 a je nahrazena touto směrnicí. 

 

Článek 6. 

Závěrečné ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022 

  

 

 

 

 

Ve Vodňanech 6. 4. 2022                                                              Mgr. Ivana Kašová v. r. 

                                                                                                       ředitelka mateřské školy 

 

 


