
Základní škola a Mateřská škola Loukovec 

Loukovec 90, 294 11 

Vnitřní Směrnice ředitelky školy k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

poskytované v Základní škole a Mateřské škole  Loukovec 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.1. 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.1. 2015 

Č.j.: 435/2014 

Obsah: 

1. Úvodní ustanovení 

2. Přijímání dětí – obecná kritéria 
3. Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tento vnitřní 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) 

 Vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění 

a má platnost pro Základní a Mateřskou školu Loukovec, okres Mladá Boleslav 

Čl. 2 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy  Loukovec stanovila následující kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu.  

 
Přijímání dětí – obecná kritéria 

 Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné 
 Nástup všech nově přijatých dětí bude v den zahájení následujícího školního roku a od tohoto 

data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání v platném znění. 

 Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na 
území ČR. 

 Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce obce 
Loukovec , na vývěsce Základní školy a Mateřské školy Loukovec, v hlášení místního rozhlasu, 
ve zpravodaji obce 

 Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož 
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 



 Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na 
místě veřejně přístupném – na vývěsce školy umístěné na budově základní školy a na 
internetových stránkách školy, po dobu 15 dní.  

 Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u 
ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. 

 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky 
přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení 
dítěte do jiné MŠ. 

 Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 
(§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily 
stanoveným pravidelným očkováním. 

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (skupinově nebo individuálně integrované) budou 
přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a pokud to dovolí kapacita třídy.  

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná 
kapacita v MŠ. 

Čl.3 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy 

Kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě - hlavní nástěnka a webové stránky školy.  
Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem při předávání žádosti v MŠ.  
Informace uvedené v žádosti o přijetí dítěte do MŠ, kterou podají zákonní zástupci, budou využity  
pouze pro vnitřní potřebu MŠ, kde ochranu osobních dat zajišťuje ředitelka MŠ.  
Podá-li zákonný zástupce dítěte ve stanoveném termínu žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání pro následující školní rok, bude při přijímacím řízení mateřské školy postupováno podle 
následujících kritérií: 

 

I. 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní 
docházky. 
  

II. 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před 
nástupem povinné školní docházky. 
  

III. 
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy 
ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým 
hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2015 
 

 

 

 

 

 



Kritérium 

Doba podání přihlášky 
(opakované podání žádosti) 
 

1 rok 
 

1 

2 roky 
 

2 

Trvalý pobyt dítěte* 

Trvalý pobyt v obci 
 

3 

Trvalý pobyt mimo obec 
 

0 

Věk dítěte 

2 roky 
 

0 

3 roky 
 

1 

4 roky 
 

2 

5 let (pro případ odkladu školní docházky) 
 

3 

Individuální situace dítěte  

Mateřskou školu nebo základní školu 
navštěvuje sourozenec dítěte 

3 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu 
 

3 

 

 

IV. 
 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních 
případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, 
pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.  
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno 
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 
České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  
 
Tato směrnice ruší směrnici č.j. 412/2013 ze dne 20.12. 2013 

 

 

V  Loukovci 23.12. 2014 

                                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                             Mgr. Lenka Kolocová, ředitelka školy 


