
 Podmínky pro přijímání dětí k předškolním vzdělávání 
Mateřská škola Chlumčany, okres Plzeň-jih

Ředitelka Mateřské školy Chlumčany, okres Plzeň-jih, stanovuje následující podmínky, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole pro školní rok 2020/2021

Podmínky 

1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně 

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Ředitelka 

mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 

měsíce.

3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména dítě musí 

mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  Výše uvedené neplatí pro děti plnící 

povinnou předškolní docházku. 

4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

5. Přijímací řízení do Mateřské školy Chlumčany, okres Plzeň-jih pro školní rok 2020/2021 je 

určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Mateřská škola je druhem školy, dítě 

tedy musí být od prvního dne způsobilé naplňovat požadavky stanovené RVP PV a ŠVP.

6. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které budou v roce 2020/2021 plnit 

povinnou předškolní docházku. Též mají přednost děti s odkladem školní docházky.

7. Děti mladší 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy a za předpokladu, 

že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky (dítě musí zvládat základní 

hygienické a sebeobslužné dovednosti, nesmí mít pleny). Tyto žádosti jsou posuzovány 

individuálně.

8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.


