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PRAVIDLA A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ  

DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nemile, příspěvkové organizace stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 

odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu.  

 

I. 

 

Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky.  

 

II. 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5 let věku před 1.9.2020. Zákonní 

zástupci jsou povinni takové dítě přihlásit k zápisu, pokud ještě do mateřské školy nedochází. 

Doba povinného předškolního vzdělávání trvá až do zahájení povinné školní docházky. 

 

 

III. 

 

Povinné předškolní vzdělávání 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. Dále se povinné předškolní 

vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky 

trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní 

ochrany*). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením. 

 
 

IV. 

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

V období školních prázdnin stanovených pro základní školu povinné není, ale dítě do MŠ 

docházet může. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#f2875757
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V. 

 

Mateřská škola v obci Nemile je spádová pro děti s trvalým pobytem v obci Nemile a Lupěné.  

Povolená kapacita mateřské školy Nemile je 26 dětí. Děti s trvalým místem pobytu v obci 

Nemile nebo Lupěné se považují za spádové. 

 
VI. 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií.  

 

 

1. Pro školní rok 2020/2021 budou přednostně přijímány děti, které mají trvalý pobyt 

v obci Nemile nebo Lupěné, tzn. děti spádové před dětmi nespádovými.  

 

2. Z dětí spádových mají přednost ty, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pro 

školní rok 2020/2021 to jsou děti, které dosáhly 5 let věku před 1.9.2020. 

 

3. Spádové děti, které před 1.9.2020 dosáhly nejméně čtvrtého nebo třetího roku věku, 

mají od školního roku 2020/2021 nárok na předškolní vzdělávání.  Platí to i v případě 

cizinců, kteří mají místo pobytu ve spádovém obvodu. 

 

4. V případě, že škola nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí, a k přijetí se hlásí děti 

ze spádového obvodu (obcí Nemile, Lupěné), přednostně budou přijaty děti uvedené 

v bodě 2. Pokud počet těchto dětí převýší kapacitu školy, přistoupí se 

k transparentnímu losování. Organizace losování je vysvětlena v oddíle VII. 

  

5. V případě, že se k zápisu dostaví dítě, které nepatří do spádového obvodu školy, a je 

volná kapacita, bude přijato. 

 

6. V případě, že se k zápisu dostaví dítě nespádové, které má ve škole sourozence nebo 

samo navštěvovalo mateřskou školu zřízenou při ZŠ a MŠ Nemile, a zároveň je volná 

kapacita školy, bude přijato přednostně před jiným dítětem nespádovým, které 

sourozence ve škole nemá. 

  

7. V případě, že se k zápisu dostaví více nespádových dětí, jak uvádí bod 5, a jejich počet 

je vyšší než volná kapacita školy, přistoupí se k výběru mezi těmito dětmi formou 

losování. 

 

8. V případě, že se k zápisu dostaví dítě, které nepatří do spádového obvodu školy, a 

zároveň není volná kapacita, nebude přijato.  
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VII. 

 

1. Losování se využije v případě, že je počet žádostí spádových dětí o přijetí vyšší než 

počet volných míst do naplnění povolené kapacity základní školy.  

 

2. Losování se využije i v případě, že se rozhoduje o přijetí nespádových dětí a počet 

žádostí o přijetí těchto nespádových dětí je vyšší než počet volných míst do naplnění 

kapacity školy.  

 

3. Losování se použije i v případě, který je uveden v bodě 6 oddílu VI. 

 

4. Podmínky losování  

Losování proběhne nejpozději 20. pracovní den následující  po posledním dni zápisu 

do MŠ.  Místo a čas losování bude oznámeno vyvěšení v místě obvyklém v budově ZŠ 

a MŠ čtyři pracovní dny před termínem losování a ještě bude zveřejněno na webových 

stránkách školy Nemile.  Ředitelkou školy bude jmenována tříčlenná komise, složená 

z pedagogů školy, která losování uskuteční. Losování bude veřejné, zákonní zástupci 

dítěte, kterého se losování bude týkat, se mohou zúčastnit. Z losování bude vyhotoven 

zápis.  

 

 

VIII. 

 

1. Pro školní rok 2020/2021 mohou být přijaty čtyři děti. 

 

2. V případě, že se kapacita školy naplní, bude kontaktován zřizovatel, aby řešil 

nedostatečnou kapacitu školy.  

 

 

 

V Nemili dne 21.4.2020                                  

                                                                         

 

ředitelka školy 
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