SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
č. j. ZSVRA/053/2017/řed

ÚČINNOST: od 1. 9. 2017

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy
Děti jsou přijímány v souladu se Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším,
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., Zákonem o ochraně veřejného
zdraví č. 258//200 Sb. a Vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy
v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
3. K přijímacímu řízení je třeba předložit řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání a Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy, u
které nesmí chybět vyjádření lékaře.
4. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
5. Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
6. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
lékaře.
7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to
dovoluje kapacita mateřské školy.
8. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobil stanoveným
pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50, zákona 258/2000 Sb.).

Vydávání přihlášek
Učitelka MŠ na žádost zákonného zástupce dítěte vydá formulář a předtištěnou žádost rodičů
o přijetí do MŠ Vraclav, a to od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

Termín a místo podání přihlášek
Vyplněné přihlášky s žádostí zákonného zástupce dítěte pro přijetí do MŠ pro školní rok
2018-2019 se přijímají v ředitelně ZŠ od 15. do 16. 5. 2018 od 14:00 do 16:00 hodin.
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Kritéria pro přijímání
Ředitelka školy tímto stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu (kapacita MŠ je 35 dětí).
Ředitelka školy posoudí všechny žádosti podané v platném termínu a rozhodne o přijetí či
nepřijetí ve správním řízení dle následujícího:
-

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1.
9. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné
mateřské školy.

-

O přijetí zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka po zvážení podmínek a
možností školy.

-

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa,
budou přijaty děti podle stanovených kritérií.
Kritérium
Bodové ohodnocení
Věk dítěte
Dítě které dovršilo k 1. 9. 2018 - 4 2
roky
Dítě které dovršilo k 1. 9. 2018 – 3 1
roky
Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší dítě má přednost před mladším).

Datum a místo uveřejnění
Tato směrnice je uveřejněna:
1) na informační desce v budově MŠ (1. 1. 2018 – 30. 4. 2018)
2) na webových stránkách školy (po celou dobu platnosti)
http://www.zsvraclav.cz
3) na informační desce na návsi obce Vraclav (1. 1. 2018 – 30. 4. 2018)

Různé
Ředitel školy může vyzvat zákonného zástupce k upřesnění či doplnění údajů v přihlášce.
O výsledku přijímacího řízení bude zákonný zástupce informován následovně:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici vydanou dne 1. 1. 2017.

ve Vraclavi 1. září 2017

Stanovení kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy

____________________________________
Mgr. Pavlína Filipi, ředitelka školy
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