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Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21
I. Úvod
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, § 3 a § 165 odst. 2 písm. b) vydávám tuto
směrnici, ve které stanovuji kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, které nesmějí odporovat §
2 odst. 1 školského zákona. Podle následujících kritérií bude postupováno při rozhodování o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí o přijetí přesáhne počet
volných míst v MŠ.
II. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
1. Děti s povinným předškolním vzděláváním, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let
a děti s odkladem povinné školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci ve věku od 3 do 5 let k 1. 9. 2021 v pořadí od nejstaršího
po nejmladší do naplnění volných kapacit.
3. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci mladší tří let k 1. 9. 2021 v případě, že počet dětí nepřesáhne
stanovený počet 35 dětí, a to od nejstaršího po nejmladší.
4. Děti s jiným trvalým pobytem.
Základním předpokladem pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je lékařské potvrzení, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním s výjimkou dětí, pro něž je předškolní vzdělávání
povinné nebo dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů předloží žadatel doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
III. Celkový počet dětí ve třídě
Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel mateřské školy může tuto kapacitu na
žádost ředitele upravit o + 4 děti, tj. na 28 dětí. Pokud počet zapsaných dětí nepřesáhne 28, bude zřízena
pouze jedna třída. Přesáhne-li počet přijatých dětí počet 28, může být otevřeno 2. oddělení primárně
určené pro děti předškolního věku, které se budou vzdělávat na detašovaném pracovišti v budově ZŠ
1,5 hod. denně.
IV. Zrušovací část
Touto vnitřní směrnicí zrušuji Vnitřní směrnici o přijímání dětí do mateřské školy ze dne
1. 9. 2019.
V. Účinnost
Účinnost vnitřní směrnice je platná dnem vydání.
V Mostku, dne 20. 3. 2020
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