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KRITÉRIA PŘÍJMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 

 
           HLAVNÍ PODMÍNKA PŘIJETÍ DÍTĚTE 

           Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře a zákonní zástupci tuto 
skutečnost doloží potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost na 
žádosti o přijetí (nestačí předložení očkovacího průkazu). Povinné očkování se netýká 
dětí s povinnou školní docházkou. 

 
 
           POŘADÍ PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ 
  
           Děti budou do mateřské školy přijímány na základě zápisu v tomto pořadí: 
 

I. Děti s trvalým bydlištěm v obci Šenov u Nového Jičína 
 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
2. Přednostně děti, které začátkem školního roku dosáhnou čtyř let a nejméně třetího 

roku věku. 
3. Děti dle věku (od nejstarších po nejmladší) na celodenní docházku. 
4. Sociální kritérium (zohlednění sociální situace - matka samoživitelka).         
5. Opakované podání přihlášky 

V případě shody bude upřednostněno dítě, které již má sourozence v MŠ nebo v ZŠ      
Šenov u Nového Jičína a také dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnán v ZŠ a MŠ  
v Šenově u Nového Jičína.  
 

II.   Děti s trvalým bydlištěm v jiné obci  
6.   Dítě již má sourozence v MŠ nebo v ZŠ Šenov u Nového Jičína. 
7.   Děti s odklady školní docházky a ve 3. ročníku školní docházky. 
8.   Děti dle věku (od nejstarších po nejmladší) na celodenní docházku. 
9.   Sociální kritérium (zohlednění sociální situace - matka samoživitelka). 

              
DALŠÍ PODMÍNKY A UPŘESNĚNÍ 

 
1. Při přijímání dítěte se zdravotním postižením  
dle §34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb. rozhodne ředitelka mateřské školy na základě 
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost (zákonní zástupci dítěte s postižením doloží  
písemné vyjádření jako přílohu). 

 
2. Kapacita MŠ 

Ředitelka školy vyčlení místa v MŠ, která zůstanou neobsazena pro účely odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí. Pokud v MŠ zůstanou volná místa, protože se nikdo 
neodvolá, řízení se řídí podle ustanovení § 101 písm. b) správního řádu – z   moci 
úřední (zákonní zástupci již nepodávají novou žádost).  Přijaty budou k 1. září děti dle 
pořadníku. 


