
Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

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

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do 

mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské 

školy.   

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hajnice, 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) Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího 

roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po 

nejmladší). 

2) Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou pátého roku věku, 

pro které není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

3) Děti s trvalým pobytem v obci Hajnici podle věku od nejstaršího po nejmladší.  

4) Děti s trvalým pobytem mimo obec Hajnice podle věku od nejstaršího po 

nejmladší.  

 

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

ředitelka základní školy a mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých 

kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4). 

 

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského 

zákona). 

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně 

a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat. 

 

 

 

V Hajnici 8. 3. 2021    Mgr. Martina Švorcová 

       ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice 



Ukončení předškolního vzdělávání 

 
Ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 521/2004 Sb., školského zákona, 

v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou 

v posledním povinném ročníku, po předchozím upozornění písemně oznámeném 

zákonnému zástupci dítěte, pokud: 

 

1) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 

vzdělávání po dobu delší než dva týdny 

2) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

3) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

poradenské zařízení 

4) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu 

za školní stravování (ust. § 123 školského zákona) ve stanoveném termínu 

a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady 

5) na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte 

ze strany zákonného zástupce 

 

 

 
 
V Hajnici 8. 3. 2021    Mgr. Martina Švorcová 

        ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


