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B. „Firemní“ mateřské školy

Pravidla, která se nevztahují na „fi remní“ mateřské školy

28. Na „fi remní“ mateřskou školu se nevztahují pravidla související s při-
jímáním uchazečů k předškolnímu vzdělávání od následujícího škol-
ního roku upravená v § 34 odst. 2 až 4 školského zákona.

Kritéria přijetí

29. Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „fi remní“ mateřské ško-
le stanovuje zřizovatel, jestliže je zřizovatelem stát, kraj, obec nebo 
svazek obcí. V ostatních případech jsou kritéria stanovena vnitřním 
předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.

30. V případě kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „fi remní“ 
mateřské škole školský zákon stanoví, že se zveřejňují předem, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 34 odst. 8 školského zá-
kona).

8.1.2  Přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace
Veselá 12
623 45 Lhota

Jana Strnadová
zákonný zástupce Antonína Strnada
Úzká 4
623 45 Kostelec

Do vlastních rukou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

2. 10. 2017 Sp. zn. ZŠMŠ/257/2017/Vi Mgr. Matěj Vitula / 515 225 456 Lhota 15. 10. 2017

 Č. j. ZŠMŠ/257/2017/Vi-3 

Rozhodnutí

Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, svým ředitelem 
rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
Antonín Strnad, nar. 15. 5. 2014, trvalý pobyt Úzká 4, 623 45 Kostelec, se od 

1. 12. 2017 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace.
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Odůvodnění

Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, jako správní or-
gán prvního stupně vyhověla v plném rozsahu všem účastníkům řízení, a proto 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, 
odůvodnění rozhodnutí není třeba.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. 
Odvolání se podává u Základní školy a mateřské školy Lhota, příspěvková orga-
nizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

(podpis)
Mgr. Matěj Vitula
ředitel

Účastník řízení: Antonín Strnad

POZNÁMKY

Způsob zahájení řízení
1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě 

přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Dané 
správní řízení je řízením zahájeným na žádost.

Termín, doba a místo podání žádosti
2. V případě „běžné“ („nefi remní“ mateřské školy) ani „fi remní“ mateř-

ské školy školský zákon neupravuje povinné zveřejnění termínu a doby 
pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v průbě-
hu školního roku. Přesto je vhodné, aby škola informovala o možnosti 
podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního 
roku v určitém místě a v určité době.

Žádost a její náležitosti
3. Povinné předškolní vzdělávání (jako právní institut zavedené od 

1. 1. 2017 a v praxi dětmi realizované od 1. 9. 2017) se vztahuje na určité 
uchazeče vždy od začátku školního roku. Lze předpokládat, že v prů-
běhu školního roku budou přijímáni zejména uchazeči, pro které není 
předškolní vzdělávání povinné. Proto v případě přijetí takového ucha-
zeče (tj. uchazeče, pro kterého není předškolní vzdělávání povinné) 
k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku musí dítě pro-
kázat, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že 

ÚŘEDNÍ RAZÍTKO
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je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů).

4. Jestliže dítě nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání v určité mateř-
ské škole od začátku školního roku a následně bylo v téže mateřské 
škole přijato v průběhu školního roku, jedná se o dvě různá správní 
řízení. Uchazeč musí podat novou žádost (jejíž součástí je potvrzení 
o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním). Ne-
lze žádost nebo jiné písemnosti použít z „předchozího“ správního říze-
ní, vyjmout ze spisu a založit je do nového spisu.

Kritéria přijetí
5. V případě „běžné“ („nefi remní“) mateřské školy školský zákon ne-

stanoví povinnost zveřejnit kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání 
v průběhu školního roku. Přesto je vhodné, aby „běžná“ mateřská ško-
la uvedená kritéria zveřejnila, přitom tato kritéria nemusí být totožná 
s kritérii přijetí k předškolnímu vzdělávání od začátku školního roku. 

6. Školský zákon obecně stanoví povinnost zveřejnit kritéria přijetí 
k předškolnímu vzdělávání ve „fi remní“ mateřské škole, a to způso-
bem umožňujícím dálkový přístup. Odsud plyne, že tato povinnost se 
vztahuje i na přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „fi remní“ mateřské 
škole v průběhu školního roku.

Registrační číslo

7. I v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školní-
ho roku se uchazeči přiděluje registrační číslo.

Doručení rozhodnutí o přijetí

8. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je uchazeči (resp. jeho 
zákonnému zástupci) doručováno podle § 183 odst. 2 školského zákona.

8.1.3  Přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovením 

zkušebního pobytu dítěte

Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace
Veselá 12
623 45 Lhota

Jana Strnadová
zákonný zástupce Antonína Strnada
Úzká 4
623 45 Kostelec
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Do vlastních rukou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

7. 5. 2018 Sp. zn. ZŠMŠ/257/2018/Vi Mgr. Matěj Vitula / 515 225 456 Lhota 11. 5. 2018

 Č. j. ZŠMŠ/257/2018/Vi-3  

Rozhodnutí

Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, svým ředitelem 
rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
takto:
Antonín Strnad, nar. 1. 8. 2016, trvalý pobyt Úzká 4, 623 45 Kostelec, se od 

1. 9. 2018 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, a sta-

novuje se mu zkušební pobyt v délce 3 měsíce.

Odůvodnění

Antonín Strnad podal dne 7. 5. 2018 prostřednictvím svého zákonného zástup-
ce Jany Strnadové žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková orga-
nizace, od 1. 9. 2018.
Ředitel Základní školy a mateřské školy Lhota, příspěvková organizace, stanovil 
pro přijímání uchazečů k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž čin-
nost vykonává Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, 
od školního roku 2018/2019 tato kritéria:

I.
V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se 
do mateřské školy přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 
2018/2019 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého 
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy 
nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povolené-
ho počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a ma-
teřská škola Lhota, příspěvková organizace, je území obce Lhota.
Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. 2018.
Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu (v případě cizinců místa 
pobytu, resp. umístění v dětském domově) se posuzuje ke dni vydání rozhod-
nutí. 
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II.
V případě, že je počet uchazečů, kteří jsou v mateřské škole, jejíž činnost vykoná-
vá Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, přednostně 
přijímáni k předškolnímu vzdělávání, takový, že v důsledku jejich přijetí by byl 
překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, postup-
ně se použijí následující pravidla určující přijaté uchazeče:
a) K předškolnímu vzdělávání jsou nejprve přijati uchazeči, kteří jsou přednost-

ně přijímáni k předškolnímu vzdělávání a kteří jsou současně od 1. 9. 2018 
povinni plnit povinnost předškolního vzdělávání. 

b) Jestliže je počet uchazečů, kteří jsou přednostně přijímáni k předškolnímu 
vzdělávání a kteří jsou současně od 1. 9. 2018 povinni plnit povinnost před-
školního vzdělávání, takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen 
nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí 
uchazeči určí losováním (tj. přijatí uchazeči budou vylosováni). Losování pro-
běhne v den určený ředitelem mateřské školy, o kterém jsou zákonní zástup-
ci uchazečů informováni prostřednictvím webových stránek Základní školy 
a mateřské školy Lhota, příspěvková organizace nejméně s desetidenním 
předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců ucha-
zečů. Losování provede ředitel Základní školy a mateřské školy Lhota, pří-
spěvková organizace. Z losování se pořídí videozáznam.

c) Jestliže jsou přijati všichni uchazeči, kteří jsou přednostně přijímáni k před-
školnímu vzdělávání a kteří jsou současně od 1. 9. 2018 povinni plnit po-
vinnost předškolního vzdělávání, jsou dále přijímáni k předškolnímu vzdě-
lávání ostatní uchazeči, kteří jsou přednostně přijímáni k předškolnímu 
vzdělávání. 

d) Jestliže je počet ostatních uchazečů, kteří jsou přednostně přijímáni k před-
školnímu vzdělávání, takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen 
nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí 
uchazeči určí losováním (tj. přijatí uchazeči budou vylosováni). Losování pro-
běhne v den určený ředitelem mateřské školy, o kterém jsou zákonní zástup-
ci uchazečů informováni prostřednictvím webových stránek Základní školy 
a mateřské školy Lhota, příspěvková organizace nejméně s desetidenním 
předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců ucha-
zečů. Losování provede ředitel Základní školy a mateřské školy Lhota, pří-
spěvková organizace. Z losování se pořídí videozáznam.

III. 
Jestliže jsou přijati k předškolnímu vzdělávání všichni uchazeči uvedení v bodě I., 
jsou při posuzování ostatních uchazečů použita následující kritéria. Přednostně 
je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.
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Základ 

kritéria
Kritérium

Počet 

bodů

Okamžik, 

ke kterému 

se posuzuje 

splnění 

kritéria:

Věk 
uchazeče

K předškol-
nímu 
vzdělávání se 
přednostně 
přijímá starší 
uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 a více 
let věku.

5 bodů ke dni 
31. 8. 2018

Uchazeč dosáhl 4 let věku. 4 body

Uchazeč dosáhl 3 let věku. 3 body

Uchazeč dosáhl 2 let věku. 1 bod

Den věku 
uchazeče

K předškol-
nímu 
vzdělávání se 
přednostně 
přijímá starší 
uchazeč.

Za každý den od data 
narození uchazeče 
v daném školním roce do 
31. srpna 2018.

0,02 
bodu

ke dni 
31. 8. 2018

Trvalý 
pobyt 
uchazeče

K předškol-
nímu 
vzdělávání 
se přednos-
tně přijímá 
uchazeč s tr-
valým po-
bytem v obci 
Lhota.

Uchazeč má místo tr-
valého pobytu, cizinec má 
místo pobytu v obci Lhota 
nebo je uchazeč umístěn 
v obci Lhota v dětském 
domově.

5 bodů ke dni 
vydání 
rozhodnutí

Uchazeč nemá místo 
trvalého pobytu, cizinec 
nemá místo pobytu v obci 
Lhota nebo uchazeč není 
umístěn v obci Lhota 
v dětském domově.

0 bodů

Sourozenci 
uchazeče

K předškol-
nímu 
vzdělávání 
se přednos-
tně přijímá 
uchazeč, jehož 
sourozenec 
(sourozenci) 
se vzdělává 
v mateřské 
škole, jejíž čin-
nost vykonává 
Základní škola 
a mateřská 
škola Lhota, 
příspěvková 
organizace.

Sourozenec (sourozenci) 
uchazeče se vzdělává 
v mateřské škole, jejíž 
činnost vykonává Základ-
ní škola a mateřská škola 
Lhota, příspěvková orga-
nizace.

2 body ke dni 
vydání 
rozhodnutí

Sourozenec (sourozenci) 
uchazeče se nevzdělává 
v mateřské škole, jejíž 
činnost vykonává Základ-
ní škola a mateřská škola 
Lhota, příspěvková orga-
nizace.

0 bodů
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IV. 
V případě rovnosti bodů je přednostně přijat uchazeč, u kterého nastala zvýše-
ná sociální potřebnost dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace (např. osiřelé 
dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vylouče-
ní). V případě další rovnosti bodů jsou přijatí uchazeči určeni losováním (tj. přijatý 
uchazeč bude vylosován). Losování proběhne v den určený ředitelem mateřské 
školy, o kterém jsou zákonní zástupci uchazečů informováni prostřednictvím 
webových stránek Základní školy a mateřské školy Lhota, příspěvková organiza-
ce nejméně s desetidenním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zá-
konných zástupců uchazečů. Losování provede ředitel Základní školy a mateřské 
školy Lhota, příspěvková organizace. Z losování se pořídí videozáznam.

Antonín Strnad nespadá do skupiny uchazečů, kteří jsou k předškolnímu vzdě-
lávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola 
Lhota, příspěvková organizace, přijímáni přednostně. Antonín Strnad získal na 
základě kritérií vymezených v čl. III následující počet bodů:

Kritérium Body

Věk dítěte 2 roky 1

Za každý den od data narození 
v předcházejícím školním roce 
do 31. srpna 2018

30 dnů 0,6

Trvalý pobyt dítěte trvalý pobyt mimo obec Lhota 0

Sourozenci uchazeče jeden sourozenec se vzdělává 
v mateřské škole

2

celkem 3,06

Vzhledem k tomu, že Antonín Strnad získal celkem 3,6 bodu, umístil se v pořadí 
uchazečů na 16. místě.
Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2018 přijímá 17 dětí. Proto Základní škola 
a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla tak, 
jak je uvedeno ve výroku.
Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organizace, svým ředitelem 
dospěla k závěru, že vzhledem k věku Antonína Strnada je účelné ověřit, zda 
jeho vzdělávání v mateřské škole bude v souladu s jeho vzdělávacími potřebami. 
Vzhledem k tomu, že v době zahájení předškolního vzdělávání bude věk Antoní-
na Strnada 2 roky a jeden měsíc a uvedený věk se liší od věku tří let dítěte mateř-
ské školy, od kterého se zpravidla poskytuje předškolní vzdělávání, o jedenáct 
měsíců, stanovila Základní škola a mateřská škola Lhota, příspěvková organiza-
ce, svým ředitelem zkušební pobyt v maximální délce, kterou umožňuje zákon 
č. 561/2004 Sb., v platném znění, tj. v délce 3 měsíce.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. 
Odvolání se podává u Základní školy a mateřské školy Lhota, příspěvková orga-
nizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

(podpis)
Mgr. Matěj Vitula
ředitel

Účastník řízení: Antonín Strnad

POZNÁMKY

Rozhodnutí o stanovení zkušebního pobytu
1. Dle ustanovení § 34 odst. 3 školského zákona může správní orgán 

svým ředitelem současně s rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte, je-
hož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

2. Závisí pouze na správním orgánu, zda stanoví zkušební pobyt dítěte. 
Současně platí, že stanovení zkušebního pobytu dítěte má být důvodné.

3. Smyslem zkušebního pobytu dítěte je ověřit, zda jeho vzdělávání v ma-
teřské škole bude v souladu s jeho vzdělávacími potřebami. Zkušební 
pobyt je účelný zejména v případě mladších dětí. V této souvislosti 
upozorňujeme, že vymezení dětí, pro které se organizuje předškolní 
vzdělávání, je obsaženo v § 34 odst. 1 školského zákona. Ustanovení 
§ 34 odst. 1 školského zákona s účinností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020 
stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla 
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Ustanovení § 34 odst. 1 škol-
ského zákona s účinností od 1. 9. 2020 stanoví, že předškolní vzdělávání 
se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Následné možné rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání
4. Jestliže v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské pora-

denské zařízení doporučí ukončení předškolního vzdělávání, mateřská 
škola svým ředitelem po předchozím upozornění písemně oznáme-
ném zákonnému zástupci dítěte může (nemusí) rozhodnout o ukonče-
ní předškolního vzdělávání [§ 35 odst. 1 písm. c) školského zákona].

5. Z jiného důvodu, než je důvod uvedený v § 35 odst. 1 písm. c) školské-
ho zákona, mateřská škola svým ředitelem nemůže ukončit předškolní 
vzdělávání dítěte v průběhu zkušebního pobytu.

6. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítě-
te, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

ÚŘEDNÍ RAZÍTKO
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