Mateřská škola Zábřeh, Zahradní 182/20, IČ 70940100
Vnitřní směrnice
podle
zákona 561/2004 Sb.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č.j.:

MSZah/10/2022

Ředitelka Mateřské školy Zábřeh, Zahradní 182/20 stanovila následující kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. 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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let na základě žádosti
zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení. Za
určitých podmínek mohou navštěvovat MŠ děti mladší tří let, také děti s odloženou
školní docházkou zůstávají v evidenci MŠ.
2) Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a
zveřejní je způsobem v místě obvyklém: v tisku: Zábřeh - informační zpravodaj města,
na webových stránkách mateřské školy: www.ms-zahradni.cz /Zápis dítěte do MŠ/.
3) Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nepřesahuje 3 měsíce.
4) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již
nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí
na dveřích hlavního vchodu do MŠ Zahradní a na webových stránkách školy. Termín
vyvěšení bude rodičům sdělen u zápisu dětí do MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15
dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno
Rozhodnutí o nepřijetí.
5) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity
školy.
6) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž
je docházka do mateřské školy povinná.
7) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě
písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je
posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.
8) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě
uvolnění místa.

9) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
10) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit
se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1
zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.
11) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování,
ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů
trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
12) K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle těchto kritérií:

Kritérium
Věk dítěte

Body

Procenta

160

100%

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání
přijímány děti, které nejpozději před 01.09. dosáhnou
čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském
obvodu příslušné mateřské školy.

160

100%

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání
přijímány děti, které nejpozději před 01.09. dosáhnou
tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském
obvodu příslušné mateřské školy.

160

100%

0

0%

160

100%

Dosažení věku 6 let v období od 1.září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku /předškoláci/.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v
souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona
vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní
docházky, které má trvalý pobyt ve školském obvodu
příslušné mateřské školy.

Děti do 3 let.
Trvalé bydliště

Délka pobytu
dítěte v MŠ

Individuální
situace dítěte

Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské
školy.
Mimo město Zábřeh

0

Celodenní docházka

20

Polodenní docházka

0

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

10

12,5%

6,25%

12)
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem
za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června do 15. července
2022. V naší MŠ je stanoven termín na 20. – 24. 6. od 10.00 hod. – 12.00 hod.
V případě shodného počtu bodů je rozhodným kritériem datum narození dítěte (starší dítě má
přednost před mladším).
V případě, že dojde ke shodě dne narození dětí, bude ředitelka školy rozhodovat dle
individuální situace dítěte.
13) Zákonný zástupce dítěte je při přijímacím řízení seznámen se Školním řádem
mateřské školy a vnitřní směrnicí o úplatě za vzdělávání a školské služby.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з
візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а)
Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в
зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1
червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 20. – 24. 6. 2022 v době od 10.00 – 12.00 hod.

Tato směrnice je platná od 1. 4. 2022 a ruší směrnici ze dne 1. 4. 2018.

Bc. Ivona Pisková
ředitelka školy

