
Doplňující informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání do 

mateřské školy v ZŠ a MŠ Uherčice. 
✓ Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě 
předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 
 

✓ Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak 
vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. 
Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální 
vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku.  
 

✓ Informace k pravděpodobnosti přijetí vašeho dítěte: 
Kritéria naší mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou součástí Školního řádu mateřské 

školy.  Kritéria jsou v souladu s úpravami MŠMT (viz Školský zákon, povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, 

nárok na umístění 4letých dětí, nárok na umístění 3letých dětí). Kapacita školy však nesmí být překročena. 

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu Uherčice. Tzn. dítě, 

které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.  

2. Dítě s místem trvalého pobytu Uherčice, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) 

dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu Uherčice, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) 

dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.  

4. Dítě s místem trvalého pobytu Uherčice, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného 

kalendářního roku (do 31. 12. ), podle data narození od nejstarších po nejmladší.  

5. Ostatní děti z bez trvalého pobytu v Uherčicích v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné 

kapacity školy.  

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání: 

Podle školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno 

jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022. 

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ 

- pravidelná denní docházka, v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně  

- v čase stanoveném řádem školy, v době prázdnin je dobrovolné 

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád 

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání 

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání 

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného typu školy ředitelce spádové MŠ 

3) Individuální vzdělávání 

- povinnost zák. zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato 

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody 

individuálního vzdělávání 

- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno 

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání 

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince stanoví ředitelka MŠ 


