
MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, 

Tyršova 1500, 289 24 Milovice, 

tel: +420 724 354 534 

email: info@mskosticka.cz	

Přijímaní dětí do Mateřské školy Kostička 

 
Od 1.9.2018, kdy se MŠ U veverek sloučila s MŠ Kostička do jedné organizace, bude probíhat 
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do obou budov školek  současně, ve stejný den v prostorách 
tělocvičny MŠ Kostička. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti tělesně, duševně i smyslově zdravé zpravidla od 3 do 6 let. 
Mohou by ́t přijaty i děti mladš í 3 let, pokud to umožní kapacita školky. 

Mohou by ́t také přijaty děti se zdravotním postižením, k čemuž je nutné písemné vyjádření 
dětského lékaře, školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře. 

V případě, že je přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je mu zajištěna nezbytná 
specializovaná pedagogická podpora. Mateřská škola uplatňuje a podporuje individuální přístup a 
rozvoj soběstačnosti dětí. 

Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo a termín podávání žádostí o přijetí dítěte 
pro následující školní rok (dále viz Kritéria přijetí dětí do MŠ Kostička), může též stanovit 
zkušební pobyt dítěte, ktery ́ nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

Dítě může by ́t do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky 
školy. 

Od počátku školního roku, ktery ́ následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. 

Zákonny ́ zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 
2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Zákonny ́ zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 
odůvodněny ́ch případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. 

Dítě mladš í 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijmout pouze při splnění 
následujících podmínek. Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 
33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyply ́vá, že předškolní vzdělávání 
skutečně spočívá předevš ím ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k 
předškolnímu vzdělávání tedy musí by ́t od počátku připraveno plnit požadavky stanovené 
rámcovy ́m programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem MŠ  Kostička a 
MŠ U veverek. 

	


