MATEŘSKÁ ŠKOLA DLOUHÁ LOUČKA
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/22
Na základě § 34 odst.1.,3 ŠZ (zákona č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
stanovuje ředitelka Mateřské školy Dlouhá Loučka podmínky a kritéria přijímacího řízení dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/22.

❖ Zápis do MŠ Dlouhá Loučka proběhne ve středu 12.května 2021. Vzdálenou formou /poštou,
datovou schránkou, emailem je možné žádosti zasílat od 3.května, 12.května bude možnost
fyzického předání v MŠ a zápis do MŠ bude uzavřen. Řádně vyplněnou, podepsanou Žádost o
přijetí dítěte potvrzenou dětským lékařem odešle zákonný zástupce buď poštou, emailem
s elektronickým podpisem na ms@dlouhaloucka.cz, datovou schránkou na adresu c2bkqky nebo
osobním podáním v MŠ 12.května od 10-16h.
❖ Zákonný zástupce dítěte, které není občanem ČR, doloží povolení a místo jeho pobytu
příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.
❖ Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let do začátku povinné školní
docházky. Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona). Dítě mladší tří let nemá na přijetí do
mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona).
❖ Dle zákona č. 561/2004 Sb., jsou přednostně přijímány děti v posledním ročníku před
zahájením školní docházky - s povinným předškolním vzděláváním, tj.děti narozené do
31.8.2016, (k 31.8.2021 dosáhnou věku 5 let). Ředitelka školy může rozhodnout o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
❖ Zákonný zástupce má zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím školním roce
(od 1.9.2021) dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ nahlásit jinou MŠ, ve které
dítě bude plnit povinnou školní docházku. Opomenutí skutečnosti zapsání dítěte k předškolnímu
vzdělávání je posuzováno jako přestupek zákona. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na
děti s hlubokým mentálním postižením.
❖ 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 děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, nebo které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí povinného
předškolního vzdělávání, na něž se podmínka očkování nevztahuje.
❖ O přijetí dítěte se SVP rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
❖ Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje
kapacita školy.
❖ Dle kritérií bude postupovat ředitelka školy do naplnění volné kapacity školy s využitím
dispozičních míst (místa vyčleněná pro děti povinného předškolního vzdělávání, děti s OŠD po
zápisu do ZŠ). V případě, že nedojde k obsazení těchto dispozičních míst, budou uvolněna pro
obsazení podanými žádostmi v přijímacím řízení. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy
se vyhrazují 3 místa (pro případ rozhodnutí OŠD)

MATEŘSKÁ ŠKOLA DLOUHÁ LOUČKA
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/22
K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány dle stanovené posloupnosti kritérií,
pokud počet podaných o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu pro MŠ:

Základní kritéria :
1/

Děti 5 leté (a starší) - dosažených 5let k 31.8.2021, mající trvalý pobyt v obci
/ povinné předškolní vzdělávání dle § 34 odst. 1 školského zákona

2/

Děti 4 leté (a starší) - dosažené 4 roky k 31.8. 2021, mající trvalý pobyt v obci

3/

Děti 3 leté (a starší) - dosažené 3 roky k 31.8. 2021, mající trvalý pobyt v obci

4/

Děti 5 leté (a starší) - dosažené 4 roky k 31.8. 2021, nemající trvalý pobyt v obci

5/

Děti 4 leté (a starší) - dosažené 3 roky k 31.8. 2021, nemající trvalý pobyt v obci

6/

Děti 2 leté (a starší) - dosažené 2 roky k 31.8.2020, mající trvalý pobyt v obci,

Doplňující kritéria při souběhu základních kritérií:
1/

Žádost k celodenní docházce dítěte do MŠ

2/

Dítě samoživitelů, dítě osiřelé, dítě s oslabeným sociálním zázemím apod.

3/

Dítě, jehož sourozenec již danou MŠ navštěvuje.

Vzhledem k základní funkci mateřské školy, jímž je poskytování předškolního vzdělávání je u všech
dětí je podmínkou pobytu v MŠ zvládnutí stravovacích a hygienických návyků (zvládnutí
samostatného stravování, základní hygieny, používání WC, pobyt v MŠ bez dětských plen).
V případě nezralosti dítěte pro pobyt v MŠ může být doporučeno přerušení docházky a odklad
nástupu k docházce.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem v zákonně lhůtě 30 dnů (na veřejně přístupném místě - při
vstupu do MŠ, na vývěsce v MŠ a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů).
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti (tj. o nepřijetí ke vzdělávání v MŠ) se doručuje osobním převzetím
žadatelem na adresu pro doručování nebo na adresu trvalého pobytu uvedenou v žádosti.
Při nepřijetí dítěte může zákonný zástupce podat prostřednictvím ředitele školy odvolání proti rozhodnutí
o nepřijetí.

Dlouhá Loučka 9.4.2021

Bc. Iva Tichá, řed. MŠ

