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SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy ve správním řízení 

na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání  v posledním platném znění.  

  
PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ 

 Zápisem mohou projít všechny děti, které k datu přijetí (tedy 1. 9. daného školního 

roku) splňují  podmínku  dosažení minimálního věku dvou let, neboť předškolní 

vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let. 

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31. 8. daného roku 

(tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky). 

 Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9.   O přijetí dítěte v jiném než 

řádném termínu může být rozhodnuto ředitelem školy v případě uvolnění kapacity 

v průběhu školního roku při dodržení níže uvedených kritérií. 

 Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k 

předškolnímu vzdělávání musí tedy být od počátku připraveno plnit požadavky 

stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem 

mateřské školy. (Mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – 

samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat 

WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, 

komunikovat s dospělou osobou.) 

 Do mateřské školy mohou být přijaty jen děti, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 

nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb.), 

s výjimkou povinného předškolního vzdělávání. 

 Zákonní zástupci dítěte, které bude přijato k 1. 9., ale do MŠ nastoupí později, budou 

hradit úplatu již od 1. 9. podle platné Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní 

vzdělávání. 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 

 K předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány uchazeči před nástupem školní 

docházky (k 31. 8. daného roku dosáhnou věku 5let) a děti s odkladem školní docházky. 

 Děti, ve věku od 3 do 5 let (k 31. 8. daného roku), které mají místo trvalého pobytu ve 

Starých Ždánicích a Podůlšanech v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění 

kapacity, případně děti, které doloží skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ. 

 V případě volné kapacity mohou být přijaty děti mladší tří let.  



 Do naplnění kapacity MŠ, budou i nadále přijímány přednostně děti, které doloží skutečné 

bydliště ve školském obvodu MŠ 

 Do naplnění kapacity MŠ, je možné přijmout i děti mimo spádové. 

 Posouzení individuální situace uchazeče-mateřskou školu navštěvuje starší sourozenec, děti 

se hlásí k celodennímu provozu 

 

 

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE 

 O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, 

které se koná v určeném termínu na daný školní rok. 

 Na přijetí dítěte mladšího tří let není právní nárok. 

 Ředitel mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka 

nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy 

 Seznam přijatých dětí pod přiděleným číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném 

místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy a to po dobu 15 dnů. 

 Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou 

zprávu o nepřijetí dítěte a tím je přijímací řízení ukončeno. 

 Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, 

a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu v Pardubicích. 

 

                    Mgr. Bořivoj Hezký 

        Ředitel mateřské školy 

  

  

 


