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Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková 

organizace 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 

Kritéria pro přijímání dětí 

Č.j.: 1/9/2019 Účinnost od: 1.5.2019 

Spisový znak: Skartační znak: S 10 

Změny:  

 

 

1. Termín zápisu a povinné předškolní vzdělávání: 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 2.5.2019 od 10:00 hodin do 

16:00 hodin, ve žluté budově mateřské školy, třída Berušek. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 

mateřské školy právní nárok.  

 

Povinné předškolní vzdělávání: 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále 

stanoveno jinak. 

Tato povinnost se vztahuje: 

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 

90 dnů, 

 a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 

pobývají déle než 90 dnů, 

 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území české republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 

 

 

2. Počty přijímaných dětí:  

1 běžná třída  2 volná místa 

4 logopedické třídy 18 volných míst 
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3. Podmínky přijetí: 

 U dětí mladších 5 let je požadován doklad o tom, že se dítě podrobilo stanovených 

pravidelným očkováním, nebo o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

 Do logopedických tříd budou přijímány děti na základě doporučení školského 

poradenského zařízení, na základě žádosti a souhlasu zákonných zástupců dítěte. 

 

 

4. Kritéria pro přijímání dětí: 

 

 Přednostně budou přijímány děti, které nejpozději před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně třetího roku věku, pokud mají trvalé místo pobytu v příslušném školském obvodu.  

 Školský obvod mateřských škol zřízených městem Krnov tvoří celé území města Krnov. 

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech pro mateřské školy). 

 Nejdůležitějším kritériem přijetí je věk dítěte. Při shodě data narození dětí, které splňují 

všechny dané podmínky pro přijetí, bude dána přednost tomu dítěti, jehož sourozenec se 

již v mateřské škole vzdělává. 

 Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato i v průběhu školního roku, pokud je volné 

místo. 

 

 

5. K zápisu je třeba doložit tyto dokumenty: 

 

 Doklad o trvalém místě bydliště (občanský průkaz) – k nahlédnutí 

 Doklad o svěření dítěte do péče (pěstounská péče) – k nahlédnutí 

 Rodný list dítěte – k nahlédnutí 

 Lékařské potvrzení o očkování – odevzdat nejpozději do 5 dnů po zápise. 

 Formuláře k zápisu je možné si stáhnout na našich webových stránkách: 

www://karlacapka.cz (záložka zápis do MŠ a přijímací řízení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Věra Kuchařová 

ředitelka 

 

 

 

Krnov 28.2.2019 


