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Dítě se specifi ckými vzdělá-
vacími potřebami (dítě s au-
tismem) v přijímání do mateř-
ské školy (dále jen MŠ)

Co mám, jako rodič, udělat pro 
přijetí mého dítěte do MŠ
■ Kontaktovat v předstihu (cca 1 – 2 

měsíce) před zápisem spádovou 
mateřskou školu a domluvit po-
drobnosti ohledně speciálních po-
třeb dítěte.

■ Kontaktovat Speciálně pedagogic-
ké centrum (SPC), které pro danou 
MŠ připraví podklady pro získání 
podpůrných opatření. Díky tomuto 
dokumentu získá MŠ asistenta pe-
dagoga, pokud ho dítě potřebuje. 

■ Podat žádost o přijetí v den zápisu 
do mateřské školy. (Mimo termín 
zápisu je nižší šance na přijetí vzhle-
dem k velkému počtu žádostí o při-
jetí a omezené kapacitě MŠ.)

Kdo může rozhodovat o přijetí 
mého dítěte do MŠ?

Podle platné právní úpravy o při-
jímání dětí do mateřské školy rozho-
duje výlučně ředitel školy. Dle ustano-
vení § 165 odst. 2 písm. b) Školského 
zákona přitom rozhoduje ředitel školy 
a školského zařízení […] v oblasti stát-
ní správy.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel/
ka nezávisle na jiných subjektech, 
proto kritéria vydávaná orgány obce 
(zastupitelstvo, rada, starosta) – tedy 
orgány samosprávy – nemají právně 
závazný charakter.

Může ředitel/ka odmítnout při-
jetí mého dítěte do „běžné“ ma-
teřské školy?

■ Z pohledu práva na rovné zacházení 
je ředitel/ka ve smyslu čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod při 
svém rozhodování vázán/a záka-
zem diskriminace vyjádřeným přímo 
v Listině.

■ Každé dítě má stejné právo na vzdě-
lání, a tudíž stejné právo dochá-
zet do mateřské školy, proto obec-
ně platí, že pokud je možné zajistit 
vzdělávací potřeby dítěte s posti-
žením v běžné mateřské škole, není 
dán žádný důvod pro jeho zařazení 
do jakékoliv speciální instituce.

■ Pokud jde o „běžnou“ mateřskou 
školu, není přípustné, aby jedním 
z kritérií bylo paušální vyloučení 
možnosti přijmout dítě se zdravot-
ním postižením. V opačném případě 
by dítě se zdravotním postižením 
bylo odkázáno pouze na speciální 
školy.

Veřejný ochránce práv výslov-
ně konstatoval: Paušální odmítnu-
tí přijmout do mateřské školy dítě 
se zdravotním postižením předsta-
vuje přímou diskriminaci v přístupu 
ke vzdělání z důvodu zdravotního po-
stižení.

Práva mého dítěte na vzdělá-
vání
■ Dětem se zdravotním postižením se 

má dostávat vzdělání, které vede 
k dosažení co největšího zapojení 
do společnosti a co nejvyššího stup-
ně rozvoje jejich osobnosti.

■ Je nepochybné, že děti se zdra-
votním postižením by neměly být 
podřazovány pod obecné kritérium 
zdravotní způsobilosti, ale mají se 
v souladu s ustanovením § 16 Škol-
ského zákona pokládat za děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Dítě se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami v přijímání 
do mateřské školy 
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Podle čeho rozhoduje ředitel/
ka o přijetí/nepřijetí dítěte s au-
tismem do MŠ?

Přijetí těchto dětí je podmíněno 
dodáním doporučení školského po-
radenského zařízení (SPC). Ředitel/
ka mateřské školy rozhodne na zá-
kladě § 34 odst. 6 Školského zákona 
o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 
9 (dítě s mentálním, tělesným, zra-
kovým nebo sluchovým postižením, 
závažnými vadami řeči, závažnými 
vývojovými poruchami učení, závaž-
nými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami 
nebo autismem) na základě písem-
ného doporučení školského poraden-
ského zařízení, popřípadě také regis-
trujícího lékař (psycholog, psychiatr).  
SPC navrhuje, zda je vhodnější zařadit 

dítě do běžné nebo speciální MŠ dle 
schopností a možností dítěte.

Při jakém počtu dětí se zdra-
votním postižením zařazených 
do „běžné" třídy mateřské školy 
musí být snížený počet přijatých 
dětí ve třídě?

Dle ustanovení § 2 odst. 4 Vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdě-
lávání, ve znění pozdějších předpisů, 
se v případě zařazení dítěte s podpůr-
nými opatřeními čtvrtého nebo páté-
ho stupně nejvyšší počet dětí ve třídě, 
podle odstavce 2 snižuje o dvě děti (po-
drobněji viz. výše uvedená vyhláška). 

Musí zůstat mé dítě doma v pří-
padě nemoci nebo nepřítomnosti 
asistenta pedagoga?

Ne, vaše dítě má právo na vzdělá-
vání i nadále. Vedení MŠ má ve své 
kompetenci vyjednat zástup po dobu 
nepřítomnosti asistenta pedagoga. 

Může ředitel/ka určit, které 
dny v týdnu může chodit mé dítě 
do mateřské školy?

Ne, pokud bylo dítě přijato do MŠ 
jako ostatní děti na celodenní a celotý-
denní docházku (viz. Přihláška do MŠ), 
tak nelze limitovat docházku dítěte ur-
čité dny (dle přání vedení školy). Vaše 
dítě má právo na vzdělání, rodiče řád-
ně platí školné, Vaše dítě má tedy prá-
vo navštěvovat mateřskou školu každý 
den. Ředitel/ka mateřské školy ve spo-
lupráci s SPC zajistí na potřebnou dobu 
asistenta pedagoga.

Zdroj: www.msmt.cz, www.katalogpo.upol.cz


