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ZPRACOVALA: Bc. Lenka Babuňková  

DATUM: 30. 3. 2022  

 

Ředitelka Mateřské školy Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770 v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

v y d á v á 

S M Ě R N I C I 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

§ 1 

Základní ustanovení 

 

1. 01 Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria, podle nichž bude postupováno při 

rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 

škole Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770 (dále jen mateřská škola), v případě, kdy 

počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v této mateřské škole a v daném roce 

překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.  

1. 02 Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1) § 34 

školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou 

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

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se 

nevztahuje na dítě s hlubokým mentálním postižením.  

1. 03 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a 

školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte.  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí 

nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, 

v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou 

školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.  
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1. 04 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí dle odst. 5 písm. b) 

nebo c)  

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní 

docházky dítěte do mateřské školy,  

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální podle § 47 a 48a,  

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 

povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.  

1. 05 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem 

podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové 

mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  

1. 06 Školský obvod stanovený pro Mateřskou školu Barevný svět statutárním městem 

Frýdek- Místek tvoří ulice:  

Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, 

Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, 

Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, 

Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních 

mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-

Vršavec, Novodvorská, Ó. Lysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod 

Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, 

Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. 

Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady 

1. 07 Dítě mladší 5 let může být přijato pouze pokud se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, v souladu s § 34 odst. 5 školského zákona, v platném znění a § 50 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo v souladu s § 46 téhož zákona a vyhlášky, 

pokud má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci.  

1. 08 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy. Posoudí všechny 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci a 

ve správním řízení rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte.  

 

 

§ 2 

Kritéria pro přijetí dětí 
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2. 01 K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Barevný svět Frýdek-Místek, Slezská 770, 

budou přijímány děti dle těchto kritérii:  

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BAREVNÝ SVĚT 

1. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE 5. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ 

OBLASTI (povinná předškolní docházka) s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již 

uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním 

roce v MŠ Barevný svět.  

2. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ 4. ROKU VĚKU ZE 

SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a 

současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ 

Barevný svět. 3. DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ  

3. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již 

uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním 

roce v MŠ Barevný svět.  

4. DÍTĚ, KTERÉ MÁ SOUROZENCE, KTERÝ JIŽ USKUTEČŇUJE A TAKÉ BUDE USKUTEČŇOVAT 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE V MŠ Barevný svět A 

SOUČASNĚ DOSÁHNE 3 LET NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU, VE KTERÉM JE 

PŘIJATO.  

5. DÍTĚ A JEHO DATUM NAROZENÍ bez nutnosti přihlížení ke spádovosti (priorita přijetí 

starších dětí, nejmladší do 3 let – nejpozději však do konce září školního roku, ve kterém je 

přijato).  

6. Dítě, které do začátku školního roku NEDOSÁHNE 3 let nemá na přijetí do MŠ právní 

nárok, a to ani v případě sourozence dítěte, které v MŠ Barevný svět již uskutečňuje 

předškolní vzdělávání. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy, a 

to v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.  

2. 02 V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých 

případech zohledněna individuální situace dítěte v daném školním roce. Jedná se např. 

o umístění sourozence dítěte již docházejícího do mateřské školy a umístění dítěte 

zaměstnance MŠ Barevný svět.  

 

§ 3 

Závěrečná ustanovení 
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3. 01 Tato směrnice stanovující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole nabývá účinnosti dne 01. dubna 2022  

 

 

 

 

 

 

Bc. Lenka Babuňková 

ředitelka školy 
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DODATEK č. 1  

Dnem 01. 01. 2014 začal platit nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který obsahuje i 

úpravu jednání zákonných zástupců (rodičů) za nezletilé dítě.  

Podle občanského zákoníku platí mj. následující:  

- § 32 odst. 2: Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z 

nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se 

k projevu žádného z nich.  

- § 892 odst. 2: Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 

3 platí obdobně.  

- § 876 odst. 3: Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), která je v dobré 

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.  

- § 877:  

(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména k se 

zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden 

rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.  

(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné 

zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.  

Z výše citované právní úpravy vyplývají mj. následující skutečnosti:  

- volba mateřské školy patří mezi záležitosti, které jsou pro dítě významné, a proto je třeba shody obou 

rodičů  

- vzhledem k tomu, že za dítě může jednat i pouze jeden z rodičů a že třetí osoba je v takovém případě 

zpravidla v dobré víře (neví-li o neshodě rodičů), stačí, že žádost o přijetí podá jeden z rodičů dítěte a že 

v řízení dítě zastupuje pouze jeden rodič.  

 

Pokud však jeden z rodičů před zahájením řízení, čí během něho projeví nesouhlas, nebo mateřská 

škola může neshodu rodičů z určitých okolností dovodit, např. probíhající řízení před soudem o svěření 

dítěte do péče (a nemůže tak být v dobré víře), je nutné k pokračování v řízení buď souhlas druhého 

rodiče, nebo rozhodnutí soudu (viz. ustanovení § 877 odst. 1 občanského zákoníku). To znamená, že 

mateřská škola je povinna vyzvat rodiče, aby doložili jednu z výše uvedených skutečností s tím, že jinak 

nebude moci být v řízení pokračováno.  

 

 

Bc. Lenka Babuňková 

ředitelka školy 
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DODATEK č. 2 – Zvláštní zápis – Přijímání ukrajinských dětí  

 

§ 1 

Základní ustanovení 

 

1.01 V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské 

federace a z důvodu hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny se zavádí jejich dočasná 

ochrana.  

1.02 Na děti obecně se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§345a a 

§36 školského zákona). Ve školním roce 2022 / 2023 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání 

na děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017  

1.03 Děti cizinců se nemusí k povinnému předškolnímu vzdělávání hlásit bezprostředně po příjezdu. 

Po dobu prvních tří měsíců není potřeba povinné vzdělávání plnit.  

 

§ 2 

Přijímání dětí 

 

2.01 Přijímání dětí je vždy vedeno ve správním řízení. Ředitelka mateřské školy bude akceptovat 

dvojjazyčnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání, která bude zveřejněna na webových 

stránkách MŠ.  

2.02 Seznam přijetí a nepřijetí bude v českém jazyce. Sdělení o přijetí/nepřijetí v českém 

a ukrajinském jazyce. Děti cizinců budou přijímány na dobu neurčitou.  

 

§ 3 

Zápis k předškolnímu přijímání 

 

3.01 Termín „zvláštního“ zápisu pro přijímání ukrajinských dětí do Mateřské školy Barevný svět 

Frýdek-Místek je stanoven na 13. a 14. června 2022 v době od 8.00 – 12.00 hodin.  

3. 02 Určené místo zápisu je ředitelna mateřské školy na ulici Bavlnářská 455.  
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§ 4 

Kritéria přijímání dětí 

 

4.01 Ředitelka mateřské školy může přijmout ukrajinské dítě v druhém termínu „zvláštního“ zápisu, 

pokud má volnou kapacitu. Pro školní rok 2022/2023 bude přijímat do nejvyššího povoleného 

počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.  

4.02 Kritéria pro přijetí ukrajinského dítěte do mateřské školy Barevný svět Frýdek-Místek:  

1. Děti, které k 31. 08. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti starší (povinné předškolní 

vzdělávání podle §34 a školského zákona a odklad povinné školní docházky), které 

mají nynější bydliště ve spádové oblasti.  

2. Děti, které k 31. 08. 2022 dosáhnou věku 4 let, které mají nynější bydliště ve 

spádové oblasti. Děti budou řazeny podle data narození sestupně od nejstaršího k 

nejmladšímu.  

3. Děti, které k 31. 08. 2022 dosáhnou věku 3 let, které mají nynější bydliště ve 

spádové oblasti. Děti budou řazeny podle data narození sestupně od nejstaršího k 

nejmladšímu.  

 

 

 

 

 

 

Bc. Lenka Babuňková 

ředitelka školy 

 


