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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY LIBĚŠICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
- S účinností novely školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, jsou od              
1. ledna 2017 po dohodě se zřizovatelem určena následující kritéria, která upravují přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Liběšice, p.o. Jednotlivá 
kritéria jsou seřazena podle podmínek zákona nebo důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí 
splněním podmínek přijetí podle níže stanoveného pořadí. V případě shody se určí losem 
(např. děti narozené ve stejný den apod.) 

- Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. 
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto 
ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci). Toto ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné. 

- O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze níže popsaná kritéria. 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v Základní 
škole a Mateřské škole Liběšice, p.o. v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské 
škole, webových stránkách školy a plakátech.  

 

Pořadí dle 
podmínek 
zákona nebo 
důležitosti 

K r i t é r i u m 

1 - od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, tzn. všechny děti s trvalým bydlištěm ve 
spádového obvodu1 obce Liběšice, které dosáhnou pěti let do 31. srpna 
2020 nastoupí od 1. září 2020 k povinnému předškolnímu vzdělávání (§ 34 
odst. 1 školského zákona) 

- všechny děti s uděleným odkladem povinné školní docházky na Základní 
škole a Mateřské škole Liběšice (§ 37 odst. 1 školského zákona) 

2 - pro děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu obce Liběšice a 
nedosáhly podmínky věku povinného předškolního vzdělávání (tzn., jsou 
mladší), platí zásada „starší dítě má přednost před mladším“; přednostně 
se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona) 

3 - pro děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodu obce Liběšice, 
platí zásada „starší dítě má přednost před mladším“ 

Upozornění: 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 

o přijetí), se oznamují dle zákona zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním 

                                                           
1 spádový obvod obce zřizuje obec Liběšice podle § 178 a § 179 školského zákona, následně podle § 34 odst. 4 školského 

zákona poskytuje škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě 
jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte  

 


