Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, PO
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle zákona č. 178/2016 Sb.,
o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s
§ 34 školského zákona.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín, místo a
dobu pro podání žádosti o přijetí dětí stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a
zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ vždy přihlížet ke
splnění kritérií pro přijímací řízení.

Postup při přijímání dětí upravují vydaná kritéria:
 Do mateřské školy zřízené obcí dle novely školského zákona v § 34 se přijímají děti od 1.9.
2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení
povinné školní docházky a přednostně děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve Varnsdorfu.
 O zařazení dětí s vadami řeči do speciální třídy MŠ rozhoduje ředitelka na základě žádosti
zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně
diagnostického centra příslušného zaměření.
 Přednost při přijetí do mateřské školy mají děti, které mají v mateřské škole sourozence a
dovrší v roce zápisu do 31.8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole,
s upřednostněním starších dětí.
 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto
neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria obsahující postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání (podle účinnosti)

 1) Účinné 1. září 2017: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v
případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
ve školském rejstříku
 2) Účinné 1. září 2018: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v
případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
ve školském rejstříku.
 3) Účinné 1. září 2020: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého
pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku

dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku.
Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu
řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit
vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího
kalendáře. Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy, a to
ve správním řízení.
Zákonný zástupce má možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním, a to do
týdne od vyvěšení oznámení umístěné na nástěnce v šatně mateřské školy o přijetí či nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Rodič, který využije této možnosti, potvrdí svým podpisem, že svého
práva využil a zaznamenají se všechny skutečnosti, které zákonní zástupci žadatele podají
k doplnění své žádosti.
Dítě, které je přijato do mateřské školy, je schopno předškolního vzdělávání podle RVP PV.
O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce ve správním řízení
rozhoduje ředitelka školy.
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizovatelem a po
předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
o dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně dva týdny nedochází
o zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně porušuje provoz MŠ a jednání
nápravy jsou neúspěšná
o v průběhu zkušební doby (na základě doporučení pediatra nebo pedagogickopsychologického centra).
Ředitelka při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
Postup při výběru podle kritérií je následující:
Ředitelka seřadí děti s trvalým pobytem ve Varnsdorfu (předškoláci, čtyřleté děti – vady řeči –
sourozenci – ostatní dle data narození) a rozhodne o přijetí nebo nepřijetí podle počtu volných míst
v mateřské škole. Seznam přijatých i nepřijatých dětí s pořadovými čísly vyvěsí pověřená osoba ve
vstupních dveřích do MŠ.
Ve školním roce 2018/2019 je volných 15 míst.
Kritéria se vztahují pouze k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, během školního roku jsou
přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole.

Ve Varnsdorfu dne: 10.4. 2018

Zpracovala: Jitka Málková
ředitelka MŠ

