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Čj.: MŠSv-52/22 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Svinaře pro školní rok 2022/2023 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole ředitelka školy. Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: 

 

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání – děti které dosáhnou                  

do 31. 8. 2022 pěti let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy. 

 

2. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti 

narozené do 31. 8. 2019).  

 

3. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dovrší tří let 

v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 v pořadí od nejstaršího. 

 

4. Děti s trvalým bydlištěm v okolních obcích, které dovrší tří let v období od do 31. 12. 

2022 v pořadí od nejstaršího.  

 

5. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou věku tří 

let v období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. 

 

6. Děti s trvalým bydlištěm v okolních obcích, které dosáhnou věku tří let v období                  

od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. 

 

Do školského obvodu MŠ Svinaře patří: 

Svinaře, Halouny, Lhotka 

Obec Skuhrov (Drahlovice, Hatě, Hodyně, Skuhrov)1  

 

Do mateřské školy mohou být k 1. 9. 2022 přijaty děti po dovršení dvou let (tzn. děti narozené 

nejdéle do 31. 8. 2020). Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve 

školském rejstříku. 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

                                                           
1 Při přijímání dětí z Obce Skuhrov (Drahlovice, Hatě, Hodyně, Skuhrov) se postupuje podle Smlouvy o spolupráci 

uzavřené mezi Obcí Svinaře a Obcí Skuhrov dne 30. 6. 2008 (plnění smlouvy od 1. 9. 2008 do roku 2033). 
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očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).  

Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii 

doporučení. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit 

individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí i v tomto případě přihlásit dítě k předškolnímu 

vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy spolu s přihláškou 

k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Svinaře, 28. 3. 2022 

 

 

 

Mgr. Marcela Koháková 

ředitelka školy 


