
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy 
Školní rok 2023/2024 

 
Kapacita Mateřské školy Velký Šenov, okres Děčín, příspěvková organizace je 75 dětí, stanovena je Krajskou hygienickou stanicí na základě 

platných předpisů a norem. 

 

 Ředitelka Mateřské školy ve Velkém Šenově, okres Děčín stanoví následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými 

zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 

 

1) Přednostně se zařazují děti s povinností předškolního vzdělávání ze spádové obce Velký    

Šenov (dosažení věku 6 let v období od 1. září do 31. srpna  

následujícího kalendářního roku:                                                                             10 bodů  

2) Přijetí dětí ze spádové obce Velký Šenov:  

   4 – 5 leté                                                                                                                  5 bodů  

   3 – 4 leté                                                                                                                  4 body  

3) Ostatní děti ze spádové obce: - děti mladší tří let za těchto podmínek: pokud má mateřská 

škola volnou kapacitu, dítě je sociálně a fyzicky zralé, je schopné se vzdělávat dle Rámcově 

vzdělávacího programu pro předškolní výchovu a vyhovuje podmínkám pro přijetí do MŠ.  

                                                                                                                                    3 body  

4) Ostatní děti z nespádové obce.                                                                               2 body  

 

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na 

základě žádosti zástupce dítěte a posouzení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či 

speciálně pedagogického centra.  

Vysvětlení:  
Kapacita školy je určena na základě: 

 a) maximálního přípustného počtu dětí v dané mateřské škole, který stanovuje krajská hygienická stanice podle aktuálních hygienických 
předpisů 

 b) počtu pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, který je dán krajským normativem (počet dětí vykazovaných k 30. 9. daného roku v 

mateřské škole). 
 c) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, §2, odst. 2 - třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí (zpravidla 2 učitelky). 

Zřizovatel může na základě žádosti ředitelky mateřské školy odsouhlasit výjimku z počtu dětí na 25 dětí na jednu třídu  

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude 

ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 

pořadí 1) až 4). Při shodě bodů rozhoduje nižší registrační číslo: nižší číslo znamená 

dřívější podání žádosti.  

 

Svým podpisem stvrzuji, že dnešního dne:……………………….., jako zákonný zástupce 

dítěte:…………………………………….naroz.dne:……………………jsem byl seznámen s 

možností vyjádřit se dne 18. 5. 2023 od 13 do 15 hod v kanceláři ředitelky MŠ k podkladům 

rozhodnutí ve věci přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Velký 

Šenov , okres Děčín, příspěvková organizace. 

 Jméno a příjmení……………………………………………..číslo OP:………………………     

Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………..  

 

Podpis zákonného zástupce:…………………………. 

 
 Poznámka: Kritéria jsou platná pouze v den zápisu dětí do MŠ. 


