
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod 

Zvonek, příspěvková organizace, vydává kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 

školního roku 2021/2022 mateřských škol:  Čáslavská 1834, Český Těšín; Okružní 1759, Český Těšín a 

Pod Zvonek 91, Český Těšín – Dolní Žukov. Kritéria vychází z doporučení veřejného ochránce práv 

k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a jsou použita v případě, 

kdy byly splněny podmínky přijetí, ale počet žádostí je vyšší než aktuální počet volných míst v MŠ. 

Aktuální volná místa pro školní rok 2021/2022 – 71 míst.  

V jednotlivých MŠ jsou volná místa: MŠ Čáslavská - 45, MŠ Čáslavská (logopedická třída) - 2, MŠ Okružní 

- 22 (z toho 18 pro nejmladší děti), MŠ Pod Zvonek - 2.  

Přijaté žádosti budou řazeny takto: 

Skupina 1. Spádové děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání. 

Skupina 2. Spádové děti, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, s právem 

přednostního přijetí, které před začátkem školního roku 2021/22 dosáhnou nejméně třetího roku věku.  

Skupina 3. Děti, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, s místem trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, mimo školský obvod výše uvedené spádové školy. 

Skupina 4. Děti, které nespadají do žádné ze skupin 1 až 3. 

Děti jsou v jednotlivých skupinách řazeny dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. Takto 

seřazené děti jsou zařazeny do výsledné tabulky v pořadí skupin 1 až 4. Prvnímu v pořadí je přiděleno 

200 bodů, každému dalšímu v pořadí je ubrán jeden bod oproti předchozímu. Přijaty budou děti 

v pořadí podle počtu získaných bodů až do vyčerpání počtu aktuálních volných míst pro přijetí a do 

výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Pomocná kritéria: 

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/22 budou následně rozděleny do jedné ze tří 
mateřských škol pokud možno dle požadavků zákonného zástupce, bude-li však kapacita požadované 
MŠ, kterou nelze překročit, již naplněna, bude přijaté dítě umístěno do MŠ s volnou kapacitou. Kapacita 
MŠ Pod Zvonek (Dolní Žukov) je omezena školským rejstříkem na počet 20. V žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání prosíme uvést pořadí alespoň dvou mateřských škol, které preferujete. 

Při umísťování přijatých dětí do jednotlivých MŠ může být přihlédnuto k faktu, že požadovanou MŠ již 

navštěvuje sourozenec dítěte. Tato pomocná kritéria nejsou obodována, nemají vliv na přijetí dítěte 

do MŠ. Slouží k případnému vyhovění požadavkům zákonného zástupce. Na zařazení do speciální 

logopedické třídy v MŠ Čáslavská, která je určena pouze pro děti se zdravotním postižením, přednostně 

pro děti s vadou řeči nevzniká nárok.  Po naplnění její kapacity budou přijaté děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami individuálně integrovány v běžné třídě. Přijaté dvouleté děti mohou být 

zařazeny do třídy v MŠ Okružní, která je určena a vybavena přednostně pro tyto děti. Na zařazení do 

této třídy nevzniká nárok.  

O výjimkách hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitelka školy. 

 

 V Českém Těšíně dne 23. 4. 2021    Mgr. Renáta Čalová Wapieniková    

ředitelka školy 


