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Č1. 1. Úvodní ustanovení
Tento předpis se vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, s ustanovením §
2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, s vyhláškou č. 14/2005, o předškolním vzdělávání,
v platném znění, s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Č1. 2. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
• O přijetí k předškolnímu vzdělávání a o ukončení předškolního vzdělávání rozhoduje
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Svijanský Újezd
•

Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující rok se koná v termínu od 2. do 16. května.
Přesný termín a místo stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej na
webových stránkách školy a obce.

•

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte v Mateřské škole Svijanský Újezd.

•

Děti jsou přijímány zpravidla na počátku následujícího školního roku.

•

Jestliže není naplněna kapacita mateřské školy, může být dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání i v průběhu školního roku.

•

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost.

Č1. 3. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce podá ve stanovený termín a čas v Mateřské škole Svijanský Újezd žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání, doloží vyjádření pediatra ke zdravotnímu stavu dítěte, včetně
informace o pravidelném očkování. Za dítě, pro které bude předškolní vzdělávání povinné, se
pravidelné očkování předložit nemusí. Tiskopisy, které bude zákonný zástupce předkládat při
zápisu si může po telefonické domluvě vyzvednout v Mateřské škole Svijanský Újezd.
Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány v tomto pořadí:
•

Dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne pátého roku věku a vztahuje se na něho povinné předškolní
vzdělávání + dítě s odkladem školní docházky, s trvalým pobytem v obci Svijanský Újezd a
spádové oblasti Havlovice a Nechálov. Pro takové dítě je předškolní vzdělávání povinné (podle
§ 34, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

•

Dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne třetího roku věku s trvalým pobytem v obci Svijanský Újezd a
spádové oblasti Havlovice a Nechálov - od nejstaršího po nejmladší (ne však mladší 3 let věku)

•

Dítě občanů EU, které pobývá na území ČR a místo pobytu má hlášeno na území obce Svijanský
Újezd, dítě cizinců ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
popřípadě na základě jiného oprávnění a má-li hlavní místo pobytu na území příslušné obce, je
považováno pro účel přijímacího řízení za dítě s místem trvalého pobytu na území obce
Svijanský Újezd a to podle věku od nejstaršího po nejmladší (ne však mladší 3 let věku).

•

Dítě z nespádových oblastí, které již má sourozence v MŠ a ZŠ a ten
od 1. 9. 2021 nadále navštěvuje dané školské zařízení - od nejstaršího po
nejmladší (ne však mladší 3 let věku).

•

Dítě z nespádových oblastí nastupující povinnou předškolní docházku.

•

Dítě z nespádových oblastí dle věku od nejstaršího po nejmladší (ne však mladší 3 let věku).

•

V případě, že nebude naplněna kapacita MŠ, může být přijato dítě narozené od 1. 9. 2018 do
31. 10. 2018.
Poznámka:
•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3
let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

•

Přednostně jsou přijímány děti s žádostí o přijetí k celodennímu vzdělávání.

•

V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození, a to od nejstaršího.

•

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ Svijanský Újezd obdrží zákonní zástupci do 30
dnů od podání žádosti.

Mgr. Iva Koťátková
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Svijanský Újezd

