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PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Obsah vnitřního předpisu:
1. Podmínky přijetí
1.1 povinné předškolní vzdělávání
1.2 podmínky pro přijímání dětí
2. Kritéria přijetí
3. Oznámení výsledků přijímacího řízení
4. Umístění přijatých dětí na jednotlivá pracoviště mateřské školy
Přijímací řízení probíhá v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),
Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem
č. 500/2004 Sb. správní řád.
Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole ve správním řízení na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podanou
zákonným zástupcem. Ředitelka může v rámci rozhodnutí o přijetí stanovit zkušební pobyt
dítěte. Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy je v délce 3 měsíců a slouží
k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (nelze stanovit u dětí,
pro které je předškolní vzdělávání povinné).
V řádném přijímacím termínu (v období od 2. května do 16. května), který je každoročně
veřejně vyhlášen ve spolupráci s Městem Sezemice, jsou přednostně uspokojovány žádosti
v pořadí podle těchto podmínek a kritérií:

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ
1.1 Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let je od 1. září následujícího školního
roku předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 ŠZ). Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní
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ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
Pokud ještě dítě nedochází do mateřské školy, je zákonný zástupce dítěte povinen
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2), a to do mateřské školy se sídlem ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, či mateřské školy jiné. Případně
může zvolit další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na územní ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění
školní docházky
Volba individuálního vzdělávání musí být oznámena zákonným zástupcem při zápisu či do
konce měsíce května. Plnění povinností prostřednictvím bodu b) a c) musí být sdělena ve
spádové mateřské škole (dle trvalého bydliště dítěte) nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku.
Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí,
dopustí se přestupku podle § 182a odst.1 písm. a) bod 2 školského zákona.

1.2 Podmínky pro přijímání dětí
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) se předškolní vzdělávání
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Nárok na přednostní přijetí (do výše povoleného počtu dětí uvedené ve školském rejstříku)
mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
a mají trvalé bydliště ve školském obvodu mateřské školy nebo jsou umístěny
v DC Veská.
Cizinci musí mít ve školském obvodu místo pobytu a jsou povinni prokázat statut rezidenta
(povolení k pobytu v ČR).
Přijímání dvouletých dětí:
Děti mladšího věku, které v daném školním roce dovrší 3 let (do srpna daného školního roku)
jsou přijímány na základě výjimky ředitelky mateřské školy v případech hodných zřetele a při
volné kapacitě mateřské školy. Tyto děti mohou nastoupit do mateřské školy maximálně 6
měsíců před dosažením 3 let, musí být dostatečně zralé a zvládnout nastavené požadavky
mateřské školy (dítě je bez plen aj.) a schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.
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Mateřská škola může přijmout pouze dítě mladší pěti let, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
2. KRITÉRIA PŘIJETÍ
V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, budou přednostně
přijímány děti, které splní následující kritéria: viz příloha č. 1.
Kritéria se vztahují k začátku školního roku tj. k 1. 9. příslušného školního roku.
Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze žádosti s datem přijetí k 1. 9. příslušného
školního roku.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy sčítat body jednotlivých kritérií a přijímat děti podle dosaženého bodového
ohodnocení.
V případě shodnosti bodů rozhoduje ředitelka s přihlédnutím k věku dítěte (datum
narození dítěte), viz Kritéria pro příslušný školní rok.
V případě, že dítě nenastoupí do MŠ ode dne, k němuž bylo přijato, je zákonný zástupce
povinen dítě omluvit a platit úplatu za předškolní vzdělávání.

3. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledkem rozhodování ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Pohádka, Sezemice je rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů ke vzdělávání. Toto
rozhodnutí má dle správního řádu písemnou podobu a musí být oznámeno do 30 dnů.







Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno dle novely školského zákona (§ 183 odst. 2)
zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě v budově mateřské škole (vývěsná
tabule u hlavní budovy) a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů od
vyvěšení.
Seznam bude zahrnovat děti přijaté, pod čarou děti nepřijaté, nebude jmenný, děti zde
budou seřazeny podle registračního čísla přiděleného v průběhu zápisových dnů.
Vyvěšením seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.
Písemné vyrozumění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným
zástupcům předáno v předem stanovený den nebo na informační schůzce pro rodiče
přijatých dětí.
Způsob oznámení o nepřijetí se nemění. Zákonný zástupce bude o tomto rozhodnutí
informován doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.
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4. UMÍSTĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ
Rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště a do konkrétních tříd mateřské školy je zcela
v kompetenci ředitelky mateřské školy. V případě přijetí dítěte do mateřské školy bude při
umístění rozhodovat trvalé bydliště a věk dítěte:
a) děti s trvalým bydlištěm v územním obvodu města Sezemice (Sezemice, Dražkov,
Kladina, Koloděje, Lukovna, Počaply, Veská) budou přednostně umístěny dle věku
(věkové složení třídy) na pracoviště:
1. Jiráskova 596, Sezemice
2. Mezi Mosty 693, Sezemice
3. Mezi Mosty 792, Sezemice
4. Tyršovo náměstí 721, Sezemice
V případě malého počtu volných míst, na výše uvedených pracovištích, budou přednostně
umístěny do Sezemic děti staršího data narození nebo děti mající sourozence již docházejícího
na tato pracoviště. Ostatní děti budou umístěny na pracoviště v obci Choteč.
b) děti s trvalým bydlištěm v obci Časy, Choteč, Kunětice a ostatní obce budou
umístěny na pracoviště:
1. Pardubická 44, Choteč
Výjimku z této skupiny tvoří děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, které budou
soustředěny na pracoviště Jiráskova 596, Sezemice

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 1.4.2020.
V Sezemicích dne 30.3.2020
Bc. Machatá Veronika, ředitelka mateřské školy
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Příloha č.1

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí
od školního roku 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Sezemice 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.
Maximální počet dětí, které lze přijmout je 32 dětí.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce:
Pořadí
č.

Kritéria

Bodové
hodnoty

1.

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. 2020 + děti s odkladem školní
docházky

22

2.

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. 2020

10

3.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. 2020

8

Dosažení věku dítěte 3 let:
4.

od 1. 9. do 31. 12. 2020
od 1. 1. do 31. 8. 2021

6
4

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu mateřské školy: Sezemice,
5.

Dražkov, Časy, Choteč, Kladina, Kunětice, Lukovna, Počaply, Veská,

15

Velké Koloděje
Trvalý pobyt dítěte mimo školský obvod mateřské školy – doložení
plánované změny trvalého bydliště ve školském obvodu do do 31.8.2020
6.

(ověřená kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení
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městského úřadu o plánované změně aj.)
V mateřské škole se nadále vzdělává sourozenec (bude v MŠ i od
7.

3

1.9.2020)
D Do mateřské školy se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně)

2
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Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka mateřské školy přihlédnout:
a) k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (příspěvek
na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P, závažná nemoc aj.)
b) přijetí dítěte bylo doporučeno Pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatrem aj.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka mateřské školy:
a) u dětí, které dosáhnou 3 let věku do 31. 8. příslušného kalendářního roku s přihlédnutím
k věku dítěte = datum narození dítěte,
b) u dětí, které dosáhnou 3 let věku od 1. 9. příslušného kalendářního roku a později rozhoduje
též věk dítěte = datum narození dítěte
c) v případě shodného data narození u více žádostí, dojde k losování pořadí za přítomnosti
dalších zaměstnanců mateřské školy.
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro
přijetí dětí do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit, tak aby je mohla mít za
prokázané.
V Sezemicích dne 30.3.2020
Bc. Veronika Machatá, ředitelka školy
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