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Směrnice pro přijímání dě do mateřské školy
pro školní rok 2021-22
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 Jindřichov, okres Přerov, příspěvkové organizace vnitřní předpis o přijímání dě
do mateřské školy takto:

Podmínky přijímání dě k předškolnímu vzdělávání
 v souvislos s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislos s koronavirem a
onemocněním COVID-19, budou probíhat zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
v období od 3.května 2021 do 17. května 2021, a to bez přítomnos dě a zákonných zástupců.
 zápisem mohou projít všechny dě narozené do 31. 8. 2018, neboť předškolní vzdělávání se organizuje
pro dě zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro dě od 2 let. O přije dítěte mladšího 3 let rozhoduje
ředitelka školy individuálně. Mladší dě jsou přijímány na základě kritérií o přije v případě volné
kapacity v mateřské škole.
 předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnos . Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání
musí tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcově vzdělávacím programem a
Školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by zvládnout základní společenské a
sebeobslužné návyky: samostatně chodit, umět udržet lžíci a najíst se jí, pít z hrníčku nebo sklenice,
používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat
s dospělou osobou).
 povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na dě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (tedy od
pě letých až po dě s odkladem školní docházky včetně).
 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 31. 5. 2021).
 do mateřské školy mohou být přijaty pouze dě , které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, které mají doklad, že jsou pro nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.) s výjimkou povinného předškolního vzdělávání.
 zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na
základě žádos zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 dě mohou být přijímány do mateřské školy i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je
volná kapacita.

Doplňující informace








O přije dě 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.
Zkušební doba pobytu v mateřské škole je stanovena na 3 měsíce. Jeví-li se dítě v této době jako
neadaptabilní (pomočování, nesamostatnost při oblékání a stravování, nepřizpůsobivost životu
v kolek vu), může ředitelka školy ukončit předškolní vzdělání.
Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu dě do mateřské školy obdrží rodiče písemnou
zprávu o přije či nepřije dítěte a přijímací řízení je ukončeno.
Případný nesouhlas s rozhodnu m ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnu , a to písemnou
formou prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.3 zákona 500/2004
Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnu o přije či nepřije
dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnu v termínu určeném ředitelkou školy.
Ukončení předškolní docházky
Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší
než 1 měsíc
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
- dítě po prvních 14 dnech (ve zkušební době) nesplňuje některé z podmínek přije (dítě se jeví jako
neadaptabilní - pomočování, nesamostatnost při oblékání a stravování, nepřizpůsobivost životu
v kolek vu)
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