
Mateřská škola Rynholec, okres Rakovník 
V Brance 344, 270 62 Rynholec 

 IČO: 750 34 727        email: ms.rynholec@tiscali.cz                 tel.: 313 572 820 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Rynholec pro školní 
rok 2022 / 2023 

Ředitelka Mateřské školy Rynholec, V Brance 344, pro přijímací řízení stanovila, na základě 
§34 školského zákona, následující kritéria. Předškolní vzdělávání  se organizuje zpravidla pro 
děti ve věku od dvou do šesti let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní 
nárok. 
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud 
ještě nedochází do mateřské školy. Dále při rozhodování bude ředitelka školy postupovat na 
základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 §34 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 
předpisů dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacit maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu.  
Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je 
podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, s výjimkou dětí, které plní 
povinnou předškolní docházku. 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (dítě, které dosáhne 5 let do 31. 8. 
2022) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělání (školský zákon § 34 a odst. 1 a § 179 odst. 2) 

2. Děti s trvalým pobytem na území obce Rynholec, nebo popř. prokázaným místem 
pobytu v obci Rynholec (nájemní smlouvou apod.) podle věku od nejstaršího. 

3. Dítě, které již má sourozence navštěvující mateřskou školu.  (Dítě, které dovrší do 31. 
8. 2022 věku 3 let a má sourozence, který bude navštěvovat mateřskou školu i 
v následujícím školním roce.) 

4. Děti z ostatních lokalit podle věku od nejstaršího. 

O přijetí/ nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního 
řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat.  

Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 183 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů se kladná rozhodnutí 
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně 
přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za oznámená. 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem:  
           Na vstupních dveřích Mateřské školy Rynholec 
           Na webových stránkách školy www.ms-rynholec.cz 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
předáno do vlastních rukou.  
Zřizovatel byl s kritérii obeznámen. 
Stanovená kritéria nabývají platnosti ode dne: 1. 3. 2022 

 

                                                                                                         Bc. Karolína Matějková 
                                                                                                     pověřená řízením MŠ  
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