
VNIT ŘNÍ  SMĚRNICE 
pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 
 

 
I. Úvodní ustanovení. 

 
V souladu s ustanovením  §165 odst. 2 písm. b) a  § 34 odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o 
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhoduje 
ředitelka školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 
 

II.  Všeobecné podmínky 
 
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí(nepřijetí ) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 
6 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 
III.  Podání žádosti k přijetí 

 
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí : 
1) pro následující školní rok – v období řádného zápisu 
2) v průběhu školního roku – pokud to umožní kapacita mateřské školy. Žádost si rodiče 

vyzvednou u vedoucí učitelky mateřské školy spolu s přihláškou, na které musí být vyjádření 
lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte a rovněž údaj o splněném povinném očkování. 
Veškeré údaje jsou důvěrné.  
 

IV. Kritéria p řijetí 
 
Do mateřské školy budou přijímány děti podle těchto hledisek: 
1/ děti v posledním ročníku mateřské školy a tudíž i děti s odkladem povinné školní docházky 
2/ děti, které dosáhnou k 1. 9. daného školního roku tři roky /a starší/ a zákonný zástupce je 
zaměstnán /nepobírá rodičovský příspěvek/ 
3/ děti splňující očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
4/ děti s trvalým místem pobytu na území obce Loukov 
5/ děti, jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní 
6/ děti, které mají již v mateřské škole sourozence 
7/ děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek /není zaměstnán/ 
8/ datum podání žádosti 

 
V.Účinnost rozhodnutí přijetí 

 



Účinnost rozhodnutí vydává ředitelka školy od data uvedeného na žádosti zákonného zástupce 
a to na dobu : 
1/ neurčitou bez stanovení zkušební doby pobytu dítěte v mateřské škole 
2/ se stanovením zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole , jehož délka nesmí přesáhnout  
    3 měsíce. 
Zákonný zástupce je povinen od účinnosti rozhodnutí o přijetí dítěte platit úplatu za předškolní 
vzdělávání stanovenou ředitelkou školy na daný školní rok i v případě, že dítě nastoupí do mateřské  
školy až v průběhu školního roku. 
 

VI. Odhlášení dítěte 
 
Pokud zákonný zástupce odhlásí dítě z předškolního vzdělávání, učiní tak písemně. V tomto 
případě nevydává ředitelka mateřské školy žádné rozhodnutí. 
 

VII. Záv ěrečné ustanovení 
 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy  
brát v úvahu výše uvedená kritéria v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené 
v rejstříku škol. 
 

VIII. Ú činnost 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2008 
 


