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Změny: 

Na základě zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., stanovuje ředitelka

školy Bc. Pavlína Hannigová základní ustanovení a kritéria přijímání dětí pro školní rok 2021/2022

do Mateřské školy Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace .

Základní ustanovení a postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. O přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu 

s § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,

a to dle stanovených kritérií.

2. Termín zápisu pro nadcházející školní rok 2021/2022 je stanoven v termínu 

od 2.5.2020. do 16.5.2021.

3. Dle školského zákona č.  561/2004 Sb.,  ve  znění  zákona č.  178/2016 Sb.  je  od  počátku

školního  roku,  který  následuje  po  dni,  kdy dítě  dosáhne  pátého  roku  věku  do  zahájení

povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1). 

4. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout mladší dítě 5ti let pouze pod podmínkou, že se

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

5. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podávají zákonní zástupci dětí ředitelce školy

na  stanoveném tiskopisu v termínu zápisu. 

6. Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo.

7. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí alespoň

na 15 dnů, a to pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče.
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8. Seznam  přijatých  dětí  bude  vyvěšen  v  Mateřské  škole  ve  Vápenné,  na  vývěsní  tabuli

mateřské školy u Obecního úřadu ve Vápenné a na webových stránkách Mateřské školy

Vápenná (www.msvapenna.cz).

9. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů od jeho ukončení. 

10. Žadatelé,  kteří  podali  žádost  o  přijetí  a  jejichž  žádosti  nebylo  vyhověno,  budou  o  této

skutečnosti vyrozuměni písemně.

11. Škola může při výběru uchazečů přihlédnout ke skutečnosti, že sourozenec dítěte se již v

dané škole vzdělává.

12. Škola příjímá uchazeče do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském

rejstříku.

13. Pokud není  naplněna kapacita  školy,  je  možné přijmout  ke vzdělávání  dítě  i  v  průběhu

školního roku. 

Kritéria přednostního přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku,

pro něž je mateřská škola spádová, od nejstaršího po nejmladšího.

- mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu 

- jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem

2. Děti,  které  od  1.9.2021 do 31.12.2021 dosáhnou věku 3  let,  pro něž  je  mateřská  škola
spádová.

3. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku,

pro něž není mateřská škola spádová.

4. Děti,  které  od  1.1.2022  do  31.8.2022  dosáhnou  věku  3  let,  pro  něž  je  mateřská  škola

spádová.

5. Děti,  které od 1.1.2022 do 31.8.2022 dosáhnou věku 3 let,  pro něž není mateřská škola

spádová.

6. Při nerozhodnosti výsledků rozhodne losování.

Ve Vápenné dne 22.3.2021                                                              …................................... 

                                                                                                          Bc. Pavlína Hannigová

                                                                                                                  ředitelka školy

2


