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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole
Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává
ředitelka školy (dále jen mateřská škola), stanovuje následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2. písm. b), zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád.
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:
1. Dítě s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a s povinností předškolního vzdělávání.
2. Dítě starší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti podle věku od nejstaršího
k nejmladšímu.
3. Dítě z jiné spádové oblasti až do výše kapacity jednotlivých budov (MŠ Lvíček – 46
dětí, MŠ Dášenka – 90 dětí).
Termín zápisu stanovuje ředitelka mateřské školy v době od 2. května do 16. května a
zveřejní je informačními letáky, webovými stránkami školy, městským rozhlasem a v tisku.
Zápis dětí je prováděn pro obě budovy mateřské školy současně a ředitelka rozhodne o
umístění přijatého dítěte dle aktuálních kapacitních možností obou budov.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají
také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu EU, pokud pobývají na
území ČR oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce
dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.
Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
K posouzení podmínek jejich přijetí je nutné písemné vyjádření školského poradenského
zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem následujícího školního roku
dosáhnou pěti let a více. Mateřská škola může přijmout dítě, které se nepodrobilo
pravidelnému očkování, nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování
podrobit z důvodů trvalé kontraindikace, jen v případě, že je pro něj předškolní vzdělávání
povinné. Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do
mateřské školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve
spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají
potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

Pokud se zákonný zástupce dítěte se rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, které má
povinnost předškolního vzdělávání, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové
mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání.
Základní podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení těchto
dokumentů:
- Vyplněný formulář žádosti
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonného zástupce
O rozhodnutí o přijetí nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti v den zápisu.
Pokud kapacita dovoluje, mohou být děti přijaty v průběhu celého roku.
Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje do
30 dnů od podání žádosti zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí bude
doručeno do 30 dnů od podání žádosti do vlastních rukou zákonnému zástupci. Odvolacím
orgánem je KULK.
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