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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 Mateřské školy Počátky, okres Pelhřimov, Komenského sady 556, vnitřní 
předpis o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií, bude postupovat při 
rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet 
žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se 
zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole. 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat bez přítomnosti 
dětí a zákonných zástupců. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo 
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku mohou zákonní zástupci dítěte 
doručit do mateřské školy těmito způsoby: 

• Podání přihlášky datovou schránkou 
• Emailem s elektronickým podpisem 
• Poštou 
• V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole 

Ředitelka stanovuje pro podání žádostí o přijetí v souladu se školským zákonem /§34 odst.2/ 
termín od 4.5.2020 do 13.5. 2020. K dalším opatřením patří, že rodič/zákonný 
zástupcenenavštěvuje osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný 
zástupce: 

• Prohlásí, že je dítě řádně očkované 
• Doloží kopii očkovacího průkazu 

 
Ředitelka seznámí podrobně rodiče/ zákonné zástupce o změnách vyplňování přihlášky a 
dalších dokumentů na webových stránkách školy a ve vývěsní skříni před mateřskou školou. 
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1.Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

1.1. Zápisem mohou projít všechny děti narozené do 31. 8. 2018. Předškolní vzdělávání se 
organizuje pro děti od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 
mateřskéškoly právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ 
individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné 
kapacity MŠ.  

1.2. Aby mohla být naplněna vzdělávací činnost školy, musí dítě přijaté k předškolnímu 
vzdělávání plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním 
vzdělávacím programem školy. Dítě zvládá základní hygienické, osobní a společenské 
návyky / samostatně chodit, samostatně se oblékat, reagovat na pokyn, komunikovat 
s dospělou osobou, umět jíst lžící, pít z hrnečku, používat WC, nenosit pleny, umět se 
umývat/. 

1.3. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 
nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s 
výjimkou povinného předškolního vzdělávání. 

1.4. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na 
základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření 
pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra 
příslušného zaměření.  

1.5. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31. 8. 2015 (tedy od 
pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně). 

1.6. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, v případě 
povinného předškolního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně 
ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku do 31. 5. 2020.  

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

2. Kritéria pro p řijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 
 

2.1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 
do zahájení povinnéškolní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 
dále stanoveno jinak. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce 
předzahájením povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání – nar. do 31. 8. 
2015. 

2.2. Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
třetího roku věku, nar. do 31. 8. 2017, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu. 

2.3. K celodenní docházce i polodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od 
nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy. 



2.4. Pokud počet přihlášených dětí překročíkapacitu MŠ, budou přednostně přijímány děti 
s trvalým pobytem v Počátkách a v místních částech  Heřmaneč, Horní Vilímeč, 
Leskovec, Prostý. 

2.5. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele 
(např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé 
sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.). 

 

3.Doplňující informace 

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

 
3.2.  Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka 

nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy. 
 
3.3.  Po doručení žádostí zašleme zákonným zástupcům dítěte na e mail uvedený v dotazníku 

registrační číslo dítěte. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude 
zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách 
mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. 

 
3.4.  Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou 

zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno. 
 
3.5.   Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a 

to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.3 
zákona 500/2004 Sb., správní řád , mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před 
vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před 
vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelkou MŠ 

 
 
 

V Počátkách dne 4.4.2020 
 
 
 
 
 
 
ředitelka MŠ Počátky,  Eva Ficková 


