
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
                     okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

            
                               www.zshnojnik.com 

         

  

 
Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120 stanovila následující 
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, 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, v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

I. Základní ustanovení 

1. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě písemné žádosti jejich 
zákonných zástupců (vyplnění Žádosti o předškolní vzdělávání). Součástí této žádosti je 
potvrzení dětského lékaře, v souladu s §50 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz 
příloha č. 1). 

2. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád  
a zákonem 561/2004 Sb., (Školský zákon). 

3. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obsahuje zkušební lhůtu v délce tří měsíců, 
z důvodu zjištění schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. 
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obsahuje zkušební lhůtu z důvodu zjištění 
schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.  

4. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ, a to na 
základě kritérií o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

5. Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před nástupem povinné školní docházky.  

6. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná 
kapacita mateřské školy.  

7. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). 

8. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na 
základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření 
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dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra 
příslušného zaměření (viz přílohač.2). 

9. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Masarykova Základní škola  
a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace   
a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

10. V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost 
nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelkou školy. 

 
II. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením  

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem 
povinné školní docházky. 

2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přednostně přijímány do logopedické 
třídy.  

3.  Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Hnojník, výjimkou 
jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky. 

4. Ředitelka může při vydání rozhodnutí zohlednit opakované žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. 

 

 
Kritéria a bodové hodnocení 

 
Body 

Věk dítěte** dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a 
dítě s odkladem školní docházky 

16 

dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 4 roky 
věku 

11 

dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 3 roky 
věku 

6 

dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 2 roky 
věku 

1 

Individuální situace 
dítěte 

mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 1 

dítě se hlásí k celodennímu provozu 3 

Bydliště* Trvalý pobyt dítěte v obci Hnojník 2 

 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno 
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 
České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  
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** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 
školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 
 
 

III.  
 

Tato kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, do Mateřské školy Hnojník 360, 
nabývají platnost od 1. 4. 2015 a ruší se tímto předchozí kritéria pro přijetí 
 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hnojník 360. 
 

 
 
 

 
V Hnojníku dne 13. 3. 2015   
          
                 Mgr. Dagmar Tobolová 

      ředitelka školy 
 


