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ČJ.: MŠŘ12/2019

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka
Mateřské školy „Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy“. Podle následujících kritérií, bude
postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy
počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se
zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.
1. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let. Děti s odloženou školní docházkou
zůstávají nadále v evidenci MŠ. Ředitelka při přijímání dětí zváží organizační možnosti a naplněnou kapacitu
tříd a stanoví počet tříd a počet dětí v nich s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Ředitelka může
rozhodnout např. z důvodu organizačního nebo vzdělávacího, s ohledem na nejvyšší povolený počet dětí dle
rejstříku škol a školských zařízení, o snížení počtu dětí ve třídě.
2. Ředitelka stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro
následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém – www stránky, vývěska školy, vyhlášení v
místním rozhlase.
3. K předškolnímu vzdělávání se v daném roce přijímají děti podle těchto kritérií:
a) děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve Staňkově a jeho městských
částech – Ohučov, Krchleby, Vránov
b) děti, které k 1. 9. daného školního roku dosáhnou věku 4 let na celodenní docházku a s trvalým pobytem ve
Staňkově a jeho městských částech
c) děti, které k 1. 9. daného školního roku dosáhnou věku 3 let na celodenní docházku a s trvalým pobytem
ve Staňkově a jeho městských částech
d) děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. daného školního roku na celodenní docházku a s trvalým
pobytem ve Staňkově a jeho městských částech
e) děti na polodenní docházku s trvalým pobytem a dosaženým věkem tří let do 31.12. daného roku
f) děti starší tří let bez trvalého pobytu ve Staňkově a jeho městských částech
4. Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
5. Rodiče se k zápisu dostaví s těmito doklady:
- kompletně vyplněná žádost
- kompletně vyplněný evidenční list
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
Žádost a evidenční list bude k vyzvednutí od dubna každé pondělí v ředitelně MŠ od 7.00 do 13.00
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6. Povinné předškolní vzdělávání
➢ dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou formu vzdělávání (individuální vzdělávání bez pravidelné
docházky do MŠ – nutno oznámit řediteli MŠ nejpozději tři měsíce před začátkem předškolního
vzdělávání)
➢ povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech – rozsah stanovuje školní řád
➢ povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin, děti však mají právo se v
tomto období vzdělávat
➢ podmínky uvolňování a omlouvání na neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád
Zákonný zástupce spáchá přestupek (pokuta 5 000,- Kč) pokud:
 nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
 nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
 zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání
7. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě v
mateřské škole a na webových stránkách do 30 dnů od zápisu. Zákonní zástupci, jejichž dítě nebude přijato,
obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, vystaví se pouze na žádost
zákonného zástupce.

Tato směrnice je platná od 1. 4. 2019 do vydání směrnice nové.

Bc. Kamila Coufalová
ředitelka MŠ

