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kterou se mění Směrnice MŠ č. 2/2021 

 

Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání                                             

do Mateřské školy Olešná 

Směrnice je zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o, předškolním vzdělávání, a § 50 

zákona 257/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 1 

Obecná ustanovení a podmínky přijetím 

1.  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší      

     3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

2.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  

     do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné  

     předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to 

     v rozsahu od 8 do 12 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které  

     připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a  

     středních školách. 

     Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání  

     a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky  

         dítěte do mateřské školy, 

     b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

          speciální podle § 47 a 48a, 

     c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo  

         plnění povinné školní docházky dle § 38a. 

    Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

    způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení  

    je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná    

    povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
      

     Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odstavce 1 školského zákona na státní 

     občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a  

     na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají   
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     déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou  

     oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90  

     dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání    

     se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

3. 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 na webových stránkách školy, ve vývěsce obce,  

    na vstupních dveřích základní školy a mateřské školy. 

4. Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního 

    pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné  

    dle §34 odst.3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

5. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

    písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

7. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které 

    před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého 

    pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Olešná. 

8. Do mateřské školy může být přijato v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

    veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

    pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti  

    nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a má toto  

    potvrzeno dětským lékařem. Výjimku mají děti, které nastupují povinné předškolní  

    vzdělávání.  

9. Rodiče si během měsíce dubna z webu MŠ stáhnou dokumenty potřebné k zápisu: 

    - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

    - evidenční list – potvrzení lékaře 

    - cizinci – doloží oprávněnost k pobytu na území ČR 

    Pokud tuto možnost nemají, potřebné dokumenty jim budou vydány v mateřské škole  

    v určeném termínu a čase. 

10. Rodiče k zápisu dodají: dokumenty z bodu 9, kopii rodného listu dítěte doručí či odevzdají 

     do MŠ dle,,Stanovených podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

      vzdělávání“. 

11. Rodiče přijatých dětí jsou povinni měsíčně platit úhradu za předškolní vzdělávání.  

      Osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které plní povinnou předškolní  

      docházku. 

12. Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky, 

      individuální potřeby přijímaných dětí a jejich ochranu a bezpečnost. 
 

Čl. 2  

Výsledek přijímacího řízení 

1. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledek řízení u každého uchazeče  

    se zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy do 30 dnů  

    ode dne zápisu. Seznam je vyvěšen minimálně po dobu 15 dnů. 

2. Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení do 30 dnů  



    ode dne zahájení přijímacího řízení. 

 

Čl. 3 

Přijímací kritéria 

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let. (novela 

školského zákona 561/2004 Sb., č. 178/2016 Sb.) 
 

1. Trvalý pobyt dítěte v obci a spádové oblasti, ve které spádová mateřská škola sídlí. 

2. Věk dítěte (od nejstarších dětí k nejmladším) a povinné očkování. 
     Děti mladší tří let (spodní hranice věku je 2,5) budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy  

     a za předpokladu, že je dítě schopno účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým  

     vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v MŠ (dítě  

     je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny  

     hygienické a stravovací návyky). Toto je na posouzení ředitelky školy a vytvoření odpovídajících  

     podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let. 
3. V případě volné kapacity, lze přijmout i děti z nespádové oblasti. Zde bude rozhodovat věk  

    dítěte (od nejstarších dětí k nejmladším), sourozenec v MŠ. 
 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu 

důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1-3. 
 

Způsob řazení dětí: 

 V jednotlivých kritériích se pak děti řadí podle data narození – den, měsíc, rok. 

 V případě stejného data narození v jednotlivých kritériích se řadí děti podle data  

              podání  žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

 

Čl. 4 

Ukončení docházky dítěte do MŠ 

1. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

    zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání  

    po dobu delší než dva týdny, 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu (pokud byl stanoven) dítěte lékař nebo  

    školské poradenské zařízení, 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu 

    za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín  

    úhrady. 

2. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je  

    předškolní vzdělávání povinné. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2022 

 

                  

                                                                                                                PaedDr. Eva Fastová 

                                                                                                                      ředitelka školy 

 

V Olešné dne 30. 3. 2022 



 

 


