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Kritéria 
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2020/2021 
 

1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku 
povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let. Děti ve věku 2 let nemají 

právní nárok na přijetí. 
 
2. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním, případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Netýká se dětí, na které se 
vztahuje povinné předškolní vzdělávání – bližší informace v sekci „Dokumenty“.)  

 
3. Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: 
 

• Děti s trvalým pobytem v obci Staré Heřminovy, které dovrší 3 let k 31.8.2020 a 
starší. Starší dítě má přednost.  
děti narozené od 1.9.2013 (v případě odkladu školní docházky) do 31.8.2017 

• Děti mimo trvalý pobyt v obci Staré Heřminovy, které dovrší 3 let k 31.8.2020 a jehož 
sourozenec se již v mateřské škole vzdělává a bude vzdělávat i ve školním roce 
2020/2021 podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

• Děti mimo trvalý pobyt v obci Staré Heřminovy, které dovrší 3 let k 31.8.2020 a 
starší. Starší má přednost. 

• Děti narozené po 31. 8. 2017 pouze v případě, že zvládají nároky předškolního 
vzdělávání od nejstarších po nejmladší.  
 

4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje 
ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Dále také na základě 
hygienických, provozních a technických podmínek mateřské školy. 

 
5. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního 

zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku 
nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.). 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.4.2020. 
 
 
Ve Starých Heřminovech dne 31.3.2020. 
 
 Mgr. Věra Uvírová 
 ředitelka MŠ 


