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Mateřská škola VIDČE, okres Vsetín 
756 53, Vidče 460, IČO 709 36366, tel. 607 031 901, email: ms@vidce.cz  

 

Číslo jednací: MŠ 04 / 2021 

 

Ve Vidči dne 15. 3. 2021 

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem Obec Vidče 

a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský 

zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 

2021/2022. 
  

Místo pro vyzvednutí žádosti: 

 

Termín: 

 

Místo pro podávání žádostí: 

Mateřská škola VIDČE, okres Vsetín 

 adresa: 756 53, Vidče 460 

14. dubna – 15. dubna 2021 

 

Mateřská škola Vidče, okres Vsetín – ředitelna MŠ 

Termín: čtvrtek 6. května 2021 

Doba pro podání žádosti:  od 8:00 do 14:00 hod. 

! V případě nouzového stavu nařízeného vládou ČR či z jiného důvodu, kdy bude MŠ uzavřena, se 

upřednostní vyzvedávání žádosti o přijetí do mateřské školy elektronicky, stažením z webových 

stánek mateřské školy. Od podání vyplněné žádosti o předškolní vzdělávání se upustí, pokud má 

zmocněnec Krajskou hygienickou stanicí nařízenou karanténu nebo se u něj projevují akutní 

příznaky virového onemocnění. V těchto výjimečných případech bude možnost poslat vyplněnou 

žádost elektronicky na mail mateřské školy, včetně požadovaných kopií dokladů totožnosti, 

rodného listu dítěte, eventuálně čestného prohlášeni o očkování, očkovací průkaz, atd. Samotný 

zápis bude probíhat za přísných hygienických opatření (desinfekce, respirátory, rozestupy, atd.) 

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál 

rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě 

podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto neplatí pro děti nastupující povinný 

poslední rok předškolní docházky).  

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2021/2022 budou umístěny na:  

▪ na dveřích při vstupu do Mateřské školy Vidče , okres Vsetín 

▪ ve vstupním vestibulu budovy Obecního úřadu 

▪ v dubnovém čísle Videčského zpravodaje 

▪ na webových stránkách MŠ:  http://www.msvidce.cz/. 

 

 

----------------------------------------                                                   ----------------------------------------                    

              Mgr. Pavel Drda                                                                           Hana Crhová   

           starosta Obce Vidče                                                                     ředitelka MŠ Vidče 
 

http://www.msvidce.cz/
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1. Nárok na přednostní přijetí mají děti podle bodu II.  

2. Trvalý pobyt dítěte v obci, kde mateřská škola sídlí. Školský zákon nově upravuje 

spádovost mateřských škol. Je-li v obci jedna MŠ, vymezuje se spádovost katastrem obce. 

3. Datum narození dítěte - věk dítěte je jedním z hlavních kritérií. 

4. Pomocná kritéria: individuální situace dítěte (MŠ navštěvuje sourozenec dítěte, dítě se hlásí 

k celodennímu provozu, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, opakované podání 

žádosti) 

 

(Výňatek ze Směrnice č. 27, č. j.: MŠ/…/21) 

Ředitelka Mateřské školy Vidče, okres Vsetín (dále jen mateřská škola) stanoví Kritéria pro přijímání 

dětí v MŠ Vidče na školní rok 2021/2022, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 

odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu. 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let (§34 zákona 561/2004 Sb.).  

II. 

V souladu s ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je 

vždy přednostně přijímáno dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě, 
které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku a má trvalý pobyt ve školském 

obvodu Mateřské školy Vidče, okres Vsetín.  

 

III. 

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je 

podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou jsou děti podle § 46 odst. 4) 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro které je docházka do mateřské 

školy povinná. 

 

IV. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka 

školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra. (§ 34 odst. 6 zákona 

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). 

 

V. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního 

roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu 

roku samostatný zápis. 

 

VI. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z Kritérií pro přijímání dětí v MŠ VIDČE na 

školní rok 2021/2022, které jsou v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu 

přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů 

budou dále řazeni podle data narození (od nejstarších po nejmladší). 
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

oznámí Mateřská škola Vidče, okres Vsetín nejdéle 20. května 2021, a to 

zveřejněním seznamu přijatých dětí uvedených pod registračními čísly. 

• na dveřích při vstupu do Mateřské školy Vidče  

• na webových stránkách MŠ http://www.msvidce.cz/ 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zaslané zákonnému zástupci 

elektronickou cestou nebo poštovním doručením, dle dohody. 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává mateřská škola 

pouze na žádost rodičů, jinak ne. (novela školského zákona č. 561/2004 

vydaná k 1. lednu 2012) 
 

 
 

                                                                                          Hana Crhová 
ředitelka Mateřské školy Vidče,  

                                                                                                         okres Vsetín 

 

 

http://www.msvidce.cz/

