
Pravidla pro přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vojnův Městec,příspěvková  organizace 

 

Sestavuje ředitelka školy a předkládá zřizovateli.  

Den otevřených dveří pro rodiče, kteří budou žádat o umístění svého dítěte na nový školní rok bude 20.4.2018 

od 8.00 do 15.00 hod. V tento den můžete se svými dětmi v uvedeném čase  navštívit mateřskou 

školu,prohlédnout a seznámit se s jejím prostředím, děti si mohou pohrát s dětmi v mateřské škole a obdržíte 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ“ . Tuto Žádost je možné také pouze vyzvednout přímo v MŠ během 

měsíce dubna v době provozu ( 6.30-15.30.), nebo si jí můžete vytisknout z webových stránek školy. 

10.5.2018 - Hlavní zápis do mateřské školy je podání písemné „ Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ 

věcně a místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž 

vykonavatelem je ředitelka školy. V tento den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy 

rozhodnutí ředitelky nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje souhlas se zpracováním osobních údajů, 

uzavírá Dohodu o docházce dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s 

přiděleným registračním číslem. 

Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín. 

Telefon: 566 659 330 

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat.    

Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé,      

je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti, 

které jsou v posledním ročníku před zahájením školní docházky je tato docházka do MŠ povinná.                 

Děti se přijímají k 1. 9. školního roku, při volných místech (kapacita) i během školního roku dle sestavených 

„Kritérií“ ředitelkou školy. 

 Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit tzv. školkovné( Úplata za předškolní vzdělávání) a 

stravné. Dítě může  nastoupit do MŠ později, během školního roku z různých důvodů(např. dlouhodobější 

nemoc, rodinné důvody,..)Je třeba, aby zákonní zástupci dítě řádně omluvili.  

 

Podmínky přijímání do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být 

doloženo lékařským potvrzením Zákon č. 258 / 2000 Sb. § 50 v platném znění. Osvobození od očkování musí 

být též doloženo lékařským potvrzením. 

 Dle platné legislativy, novela 178/2016Sb., se očkování nevztahuje na děti, které spadají do posledního ročníku 

povinného předškolního vzdělávání. 

 

Kapacita mateřské školy nesmí být překročena, je závazně stanovena ve školském rejstříku 

Vyhláška MZ č. 410 / 2005 Sb.  

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí, či nepřijetí dítěte, 

popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce ( a to v souladu se zákonem 500 / 

2004 Sb. Správní řád podle „Kritérií“ ), vydává do 30 dnů zákonným zástupcům dítěte ROZHODNUTÍ O 

PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ) dítěte do MŠ. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 

15 dnů od data doručení prostřednictvím ředitelky MŠ ke KÚ kraje Vysočina v Jihlavě. Děti, které byly do MŠ 

přijaty se oznámí vyvěšením registračních čísel dětí  na vstupních dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Registrační čísla 

jsou dětem přidělována u zápisu do mateřské školy, spolu s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Schválila a zpracovala: Jana Losenická Ondráčková– ředitelka mateřské školy 



 

Účinnost : 1.1.2018 

 

KRITÉRIA  pro přijímání dětí do MŠ Vojnův Městec, příspěvkové organizace, 

 
 

KRITÉRIA  se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)v platném znění 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let. U přijetí dětí mladších       

3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy, způsobilost k plnění školního 

vzdělávacího programu. Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit 

uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost. 

 

Pro přijetí dítěte do MŠ je rozhodující věk dítěte! 
 

Do mateřské školy budou přijímány děti řádně očkované! dle očkovacího kalendáře. Dle platné legislativy, 

novela  178/2016 Sb., se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního 

vzdělávání  

 

PŘIJÍMAJÍ  SE DĚTI : 

      

-  Přednostně děti  na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní    

          docházkou včetně, mají-li trvalé místo bydliště v obci Vojnův Městec - nebo žijící na území obce        

 

-   Děti ve věku 5-3 let v pořadí od nejstaršího po nejmladší - trvalé místo bydliště v obci Vojnův 

Městec,   nebo žijící na území obce Vojnův Městec  (3 roky nejpozději 31.8.2018)                       

          ( s věkem dítěte vzrůstá potřeba předškolního vzdělávání) 

 

             

    PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ : děti splňující podmínky pravidelného očkování s výjimkou dětí    

                                                               s povinným předškolním vzděláváním 

                                                               do výše povoleného počtu dětí (kapacity školy) 

                                                               děti  k celodenní docházce 

                                          

Pokud budou do MŠ přijaty děti z obce Vojnův Městec na základě uvedených kritérií, mohou být do MŠ 

přijaty děti z okolních obcí k doplnění kapacity 

                                                                                   

 V souvislosti se zápisem doporučujeme nahlédnout do „ Pravidel přijímacího řízení“ 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle 

registračních čísel žadatelů zveřejněno na vstupních dveřích  mateřské školy do 30 dnů ode dne odevzdání 

žádosti. 

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. ( §183 odst. 2 školského zákona podle  novely č. 472 / 2011 Sb.) 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, kterým se nevyhovuje žádosti bude předáno proti podpisu do vlastních rukou 

žadatele na adrese MŠ Vojnův Městec. 

 

 

  Platnost od  1. 4. 2018                                                                  ŘŠ Losenická Ondráčková Jana 



 

 

                                                                                                 

                                                             

 

 

        

         

         

 

 

 

 

                                                                    

                                                                        


