
 

 

 Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace                                 

                                         Školní 80, 783 49 Lutín 

 

Čj. : ZŠ a MŠ /321 / 2022                                                                           V Lutíně 13.4.2022 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V souladu s ustanovením § 33 a 34 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dále dle ustanovení §50 Zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

MŠ Lutín má kapacitu 112 dětí. Dle zákona se třída MŠ naplňuje do maximálního počtu 24 

dětí. Zřizovatel umožnil naplnit třídy do počtu 28 dětí udělením výjimky. Dle § 2 vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 

1.9.2020 se za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku dítěte 

nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. 

Do MŠ Lutín, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková 

organizace, budou při zápisu dětí na školní rok 2022/2023 přijímány děti podle těchto 

kritérií: 

  K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí: 

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého 
pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, podle data narození od 
nejstarších po nejmladší. 

2) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 
8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po 
nejmladší. 

3) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 
8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po 
nejmladší. 

4) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (do 31. 
8. 2022) dosáhne nejméně dvou let, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5) Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění 
volné kapacity školy. 

Děti jsou přijímány dle osobně podaných žádostí zákonných zástupců a to v termínu, který je 

vyhlášen a konzultován se zřizovatelem. 

                                                                                                   

                                                                                                                     Mgr. Lenka Soušková, v.r. 

                                                                                                                                 ředitelka  školy 


