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Vypracovala:

Mgr. Lucie Lukačková, ředitelka školy

Schválila:
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:

20. 1. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
20. 1. 2022
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
Podmínky a kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Bukovec, p.o.
1.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

2.

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v planém znění,
přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,
v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.

3.

V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.

4.

Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

5.

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní
zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném
znění.

6.

Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu
na území ČR.

7.

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu
do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května.
Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na nástěnce
v MŠ.
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8.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte,
jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

9.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ na základě níže uvedeného bodového
ohodnocení:
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte
Trvalý pobyt v obci
3 roky věku
Věk dítěte
4 roky věku
5 let věku
Mateřskou školu
Individuální situace
navštěvuje sourozenec
dítěte
dítěte

Bodové ohodnocení
4
1
2
3

1

10.

Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka
školy na vývěsní desce MŠ a na webových stránkách školy po dobu 15 dní.

11.

Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění.

12.

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že
budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
Platí však výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i
když nemají očkování.

13.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek
stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných.

14.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud
bude volná kapacita v MŠ.

Závěrečná ustanovení
1. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 20. 1. 2022
3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce mateřské školy a na webových
stránkách školy.
V Bukovci dne 20. 1. 2022
Mgr. Lucie Lukačková
ředitelka školy

Mgr. Lucie
Lukačková

Digitálně podepsal
Mgr. Lucie
Lukačková
Datum: 2022.01.20
15:00:52 +01'00'
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