Základní škola a Mateřská škola Hradec, příspěvková organizace
332 11 Hradec 105

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
č.j. : H2/2019
V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanovuje ředitelka základní a mateřské školy v Hradci vnitřní předpis o přijímání
dětí do mateřské školy.
O přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení
na základě kritérií, stanovených tímto vnitřním předpisem.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 Zápis dětí do mateřské školy proběhne v měsíci květnu předcházejícího školního roku.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let. O přijetí dítěte mladšího
3 let rozhoduje ředitelka individuálně.

 Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým
vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by tedy
zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně se najíst (lžíce),napít,
používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat,
komunikovat s dospělou osobou.

 Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte (v případě
povinného předškolního vzdělávání), je povinen toto oznámit písemně ředitelce školy
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním nebo mají doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví).

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku,
pokud je volná kapacita mateřské školy.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
K docházce do MŠ jsou přednostně přijímány:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní
vzdělávání) nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým
místem pobytu v obci Hradec.
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku podle věku a to v
pořadí od nejstaršího po nejmladší, z okolních obcí – v případě volné kapacity školy.
Pokud nebude kapacita naplněna, lze přijmout dítě mladší 3 let, které je schopné plnit
podmínky předškolního vzdělávání.

Doplňující informace
 O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení,
které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

 Ředitelka 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 registračním číslem bude zveřejněn na veřejně
přístupném místě, tj. webových stránkách mateřské školy a vývěsce školy.

 Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu
o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.

 Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a
to písemnou formou.

 Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy a to podle § 35 odstavce 1
písmene a až d zákona 561/2004 Sb. – školský zákon, jestliže:

1. Dítě bez omluvy zákonným zástupcem nedochází do mateřské školy déle než 2 týdny.
2. Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské
školy.
3. Na doporučení lékaře nebo školské poradenské zařízení.
4. Zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování nebo za
vzdělávání.

