
 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, 

Kosmonautů 4 (dále jen základní škola) stanovuje kritéria, podle kterých 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, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v  případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu 

vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených volných míst ve třídách mateřské 

školy. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let (nejdříve ve věku od 2 

let – viz bod 5) až do začátku povinné školní docházky. 

II. 

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z těchto kritérií: 

1. Absolvování stanoveného očkování, doloženého lékařským potvrzením (netýká 

se dětí s povinnou předškolní docházkou). 

2. Dítě se sluchovým postižením, které dosáhne od 1. září do 31. srpna následujícího 

roku šesti let nebo dítě s odkladem školní docházky.  

3. Dítě se sluchovým postižením, které dosáhne od 1. září do 31. srpna následujícího 

roku pěti a čtyř let. 

4. Dítě s kombinovaným postižením (jedno z postižení je sluchové) ve věku viz výše, 

přednost mají dětí starší. 

5. Dítě se sluchovým postižením, jehož sourozenec se vzdělává v naší základní škole 

pro sluchově postižené. 

6. Děti se sluchovým postižením dvouleté. 

7. Dítě s vážnou vadou řeči (především vývojová dysfázie, popř. jiné závažné vady řeči). 

8. Dítě slyšící vyrůstající v neslyšící rodině - bilingvální výchova.  

9. Dítě s různými  znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 novelizovaného zákona  

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

vzdělávání (školský zákon). 



 
 

 

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4, bude prováděno bodovým systémem (viz 

článek č. III. přílohy č. 2 ŠR). 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude 

při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodovat závažnost 

diagnózy.  

Vydání rozhodnutí o přijetí do MŠ musí předcházet doporučující posouzení poradenského 

zařízení. 
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