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Ředitelka mateřské školy Brno , Všetičkova 19 - PO vydává v souladu s platnými 
právními předpisy  tuto  směrnici .  

I.  Přijímání k předškolnímu vzdělávání :  

O přijetí dítěte do  Mateřské školy Brno , Všetičkova 19 – PO  rozhoduje  ředitelka školy 
rozhodnutím , vydaným ve správním řízení podle zákona  500/2004 Sb., Správní řád a 
zákona č. 561/2004 Sb., / Školský zákon / Odvolacím orgánem  je Krajský úřad  
Jihomoravského kraje – odbor školství  .Odvolání může podat zákonný zástupce 
prostřednictvím mateřské školy. Oznámení o zápisu bude zveřejněno  způsobem v místě 
obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona).  

Zápis se uskuteční od 2. května do 16. května (přesný termín a místo stanoví ředitelka  
školy v dohodě se zřizovatelem, zveřejní ho způsobem v místě obvyklým). 
Zápis probíhá elektronickou formou pro celé město Brno.  

Podrobné informace o zápisu, stejně tak jako  žádost o  přijetí k předškolnímu vzdělávání , 
kriteria a informace o mateřských školách jsou dostupné na webu : http://zapisdoms.brno.cz 
                    
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku je 
předškolní vzdělávání povinné do zahájení povinné školní docházky v ZŠ. 
Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením (od 1. 9. 2017). Podrobnosti 
povinného předškolního vzdělávání jsou rozpracovány ve školním řádu školy. 

Obecní úřad vydá vyhlášku o spádových oblastech pro MŠ, s dostatečným předstihem dodá 
MŠ seznam dětí, kteří na základě vyhlášky o spádovosti mají nastoupit k povinnému 
předškolnímu vzdělávání v dané mateřské škole. 
Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ, nebo již jinou MŠ navštěvuje, má ředitel dané 
školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě spádové MŠ. 
Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50  
zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 
Netýká se dětí, které se musí vzdělávat povinně. 

4. Přednostní přijímání dětí 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky.   (§ 34 odst. 4 školského zákona). 
5. Přijímání v průběhu školního roku 
Pokud se uvolní místo během školního roku , může být dítě  přijato k předškolnímu 
vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona) 
6. Přijímání na zkušební dobu 
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona). 
Nevztahuje se na děti vzdělávající se povinně. 

http://zapisdoms.brno.cz


7. Povinné předškolní vzdělávání dětí :  
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před 
zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8.), ve kterém má dítě nastoupit k povinnému 
předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 1 školského zákona). Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud nepřihlásí zákonný 
zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a 
školského zákona. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání 
formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného vzdělávání je 
stanoven na 4 hodiny denně. 

II. Podmínky pro přijímání dětí :  

8. Podmínky pro přijímání dětí 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky: 
 Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním  (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví). 
Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50  
zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 
Netýká se dětí, které se musí vzdělávat povinně. 

9. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy  v souladu s § 
165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ve správním řízení. O přijetí dítěte se v takovém 
případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě do mateřské 
školy přijímá (tento den nemusí být totožný s datem vydání rozhodnutí). Teprve ke dni, 
k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi 
tomu odpovídajícími právními následky.  
To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, 
a) má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole, 
b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb. /Nevztahuje se na děti povinně vzdělávané/ 

III.Ukončení předškolního vzdělávání :  

Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo  



dle § 35 odst. 1 zákona č 561/2004 Sb., školského zákona může ředitelka školy po 
předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání dítěte jestliže: 

a) se dítě bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu  
delší než dva týdny, 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, 
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

poradenské zařízení, 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo  

úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy jiný 
termín úhrady. 
Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně. 

S žádostí o přijetí žadatel přinese :  Přihlášku s podpisem pediatra a stanoveným 
pravidelným očkováním ,  rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce . 
Můžete doložit i další dokumenty, mající vliv na přijetí dítěte .  

Obecní úřad vydal Vyhlášku o spádových oblastech pro MŠ ve městě Brně a zašle MŠ 
seznam dětí , kteří na základě této vyhlášky  o spádovosti děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky   mají  nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání  
v dané mateřské škole. /Vyhláška a šk. zákon/  
Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové MŠ nebo již jinou MŠ navštěvuje  - má ředitel dané 
školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě  spádové  MŠ . 

III.Související právní předpisy :  
Školský zákon 561/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů ,, zákon č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví ,  vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , 
Zákon  500/2004 Sb. ,správní řád. Vyhláška města Brna.  

Postupný náběh účinnosti  Školského zákona o přednostním přijetí dítěte do MŠ :  

-přednostní přijetí čtyřletého dítěte :   /1.9. 2017/ 
-přednostní přijetí  tříletého dítěte      :/1.9. 2018/ 
-přednostní přijetí dvouletého dítěte : /1.9. 2020/ 

IV.Závěrečná ustanovení  

Po ukončení výběrového řízení lze do MŠ přijmout dítě bez ohledu na stanovená kriteria.  
Stejně tak během školního roku, pokud se uvolní místo .  

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2.1. 2017. 
Aktualizace  2.1. 2018  

                                             


