
Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí 

Příspěvková organizace 

Liberecká 76 

Jablonné v Podještědí 

 

IČ : 71013083 

SMĚRNICE O STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Č. j.:  47/2022 

Vypracoval a schválil: Bc. Bohumila Šimonová, ředitelka školy 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 

Závaznost: Směrnice je závazná pro zápis dětí do MŠ 

Studánka Jablonné v Podještědí 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.) V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

v úplném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

dále jen školský zákon ve znění pozdějších předpisů rozhoduje ředitelka mateřské školy o 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. 

2.) O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami k předškolnímu vzdělávání 

rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 

popřípadě také registrujícího lékaře dle § 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona), 

ve znění pozdějších předpisů. 

3.) Novela školského zákona č. 178/2016 Sb., zavádí s účinností od 1. ledna 2017 povinné 

předškolní vzdělávání pro děti které do 31. 8. příslušného roku dosáhnou 5 let věku a dále 

pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odloženou 

školní docházkou a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění 

povinného předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce musí oznámit individuální vzdělávání 

ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Povinné předškolní 

vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. 
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4.) Nepřihlásí-li zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání dopustí se dle 

§ 182 a školského zákona přestupku!! 

5.) Předškolní vzdělávání se organizuje dle § 34 ods.1 školského zákona pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Do přijímacího řízení budou přijaty 

pouze žádosti dětí, které dovrší do 31. 8. příslušného roku minimálně dvou let věku. 

6.) Zápis k předškolnímu vzdělávání bude ředitelkou mateřské školy stanoven v zákonem 

vymezeném časovém období od 2. do 16. května dle § 34 odst. 2 školského zákona. 

 

II. Podání žádosti o přijetí a průběh zápisu 

Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání jsou k dispozici v mateřské škole u ředitelky od 1. března do 2. května nebo je 

možné je stáhnout na internetových stránkách školy. Veřejnost je informovaná 

prostřednictvím plakátů na vchodových dveřích školy, v Měsském Zpravodaji a  na 

internetových stránkách školy . O přijetí dětí rozhoduje podle § 34 zákona 561/2004 Sb., 

ředitelka školy dle stanovených kritérií. 

Průběh zápisu pro školní rok 2023/2024: 

 

Místo pro podání žádosti:  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí- 

Liberecká 76,  příspěvková organizace. 

Termín podání žádosti (zápisu):  10.5.2023  od 9.00 do 12,00 hodin  

                                                            a od  14.00 do 16,00hodin 

Zveřejnění výsledků zápisu:  17. 5. 2023 

Možnost odvolání: do 15- dnů od doručení rozhodnutí na Krajský úřad 

Liberec prostřednictvím ředitelky mateřské školy. 

K zápisu přineste: 

- vyplnění formulář žádosti  

- doklad o stanoveném očkování 

- platný průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte 

- občané jiného členského státu EU a cizinci s trvalých či přechodným pobytem jsou 

povinni doložit oprávnění pobývat v ČR více než 90 dní 
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Zákonní zástupci dítěte dostanou při zápisu potvrzení o přijetí žádosti s přiděleným 

registračním číslem žádosti a termínem zápisu tj. 11. 5. příslušného roku je zahájeno správní 

řízení. 

Kladné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly jednotlivých 

dětí na webových stránkách, nástěnce a vstupních dveřích mateřské školy od 20. 5. 

příslušného roku po dobu nejméně 15 dnů. Záporné výsledky budou odeslány poštou do 

vlastních rukou zákonných zástupců na doručenku nebo předány oproti podpisu v ředitelně 

školy taktéž 20.5. 

 

III. Podmínka pro přijetí dítěte 

Potvrzení o povinném očkování dítěte je dle zákona § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy 

nebo je nutné potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se ovšem dle stanoviska MŠMT 

a MZ ČR vydaného v březnu 2017 nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. (Děti, které k 31. 8. příslušného roku dosáhnout 5 let věku a starších). 

 

IV. Kritéria pro přijetí dítěte 

Ředitelka Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvkové organizace po dohodě 

se zřizovatelem Město Jablonné v Podještědí stanovuje následující kritéria, podle kterých 

bude postupovat v přijímacím řízení v případě, že počet žádostí překročí počet volných míst 

v mateřské škole. 

 

KRITÉRIA 

1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy 

– tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8 daného školního roku 

2. Věk 

dítěte 

4 roky dosažené k 31. 8.  

3 roky dosažené k 31. 8.  

2 roky dosažené k 31. 8.  

3.  Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ 

vzdělávat i v následujícím školním roce (pomocné kritérium 

vycházející vstříc nenarušení sourozeneckým vazbám) 
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Pokud to umožní volná kapacita školy, lze přijmout dítě do MŠ i v průběhu školního roku. 

V případě, že se místo uvolní, budou informováni nepřijatí žadatelé o této možnosti a přijati 

v pořadí dle věku dítěte. 

 

IV. Správní řízení a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte 

Rodiče obdrží na základě písemné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

- Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a to osobně proti podpisu u ředitelky MŠ od 

17. 5. příslušného roku, které je rovněž zveřejněno pod registračním číslem na veřejně 

přístupných místech 

- Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude v souladu se zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou na doručenku. 

Informace o dětech jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány 

státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

Proti rozhodnutí se lze do 15- ti pracovních dnů odvolat k ředitelce školy, popř. přes ředitelku 

školy na Krajský úřad Liberec. 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte do 

mateřské školy a délku pobytu v MŠ, způsob a rozsah stravování (§ 1a odst. 4 a § 4 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů). 

 

V. Účinnost rozhodnutí přijetí 

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy dle zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu nejpozději do 30 -ti dnů od doručení žádosti o přijetí dítěte se stanovením 

zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to pouze 

u dětí, pro které není předškolní vzdělávání dle zákona č. 178/2016 Sb., povinné. 

Od řádného nástupu dítěte do MŠ tj. 1. 9. příslušného roku, které je uvedeno na rozhodnutí je 

povinen zákonný zástupce platit úplatu za vzdělávání na daný školní rok za každý měsíc do 

15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem 

jinou splatnost. 

Dítě může být přijato i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita školy. 

 

VI. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte 
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Podle § 35 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školského zákona může ředitelka školy po 

předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení vzdělávání 

dítěte nebo na písemnou žádost zákonného zástupce. 

Ukončení předškolního vzdělávání není možné u dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

dle školského zákona povinné. 

 

VII. Závěrečné ustanovení 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

školy brát v úvahu uvedená kritéria v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené 

v rejstříku škol. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2022 

 

V Jablonném v Podještědí 1.9.2022  

 

Bc. Bohumila Šimonová, ředitelka školy          ....…………………. 

 
 

 


