Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy
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 CMŠ Jonáš, Jatecká 571 Pacov, „Vnitřní předpis o přijímání dětí
do mateřské školy“. Zápis k předškolnímu vzdělávání v CMŠ Jonáš se bude konat v rozmezí od
2. – 16. května. Konkrétní termín bude včas uveřejněn na webových stránkách školy, v CMŠ
Jonáš a v místním tisku.
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, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

Základní ustanovení
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka CMŠ Jonáš „Rozhodnutí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a
zákonem 561/2004 Sb., (Školský zákon).
O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy po ukončení zápisu do MŠ
na základě kritérií o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, viz níže. Děti mohou být do
mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.
Zákonný zástupce může ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato, písemně
oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno. Více informací ve Školním řádu CMŠ Jonáš.
O zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně 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.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obsahuje zkušební lhůtu z důvodu zjištění
schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. 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.
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Podmínky předškolního vzdělávání:
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.).
Tato povinnost se nevztahuje na děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.

Kritéria pro přijímání dětí:
1.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s
odkladem povinné školní docházky.

2.

Děti podle věku – od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

Doplňková kritéria:
V případě rozhodování mezi dvěma stejně starými dětmi, jsou přijímány děti, které mají již
sourozence v CMŠ Jonáš. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům
zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).
V době prázdnin, pokud bude do naší MŠ docházet méně dětí, budeme dle možnosti přijímat
na žádost rodičů i děti z jiných mateřských škol, které budou v té době uzavřené.

V Pacově, dne 13. 4. 2018

Mgr. Petra Koblicová
ředitelka CMŠ Jonáš
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