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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Ředitelka školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (novelizace č. 472/2011),
vydává tuto směrnici, která stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do MŠ Olšany.

I. Obecná ustanovení
1. Předškolní vzdělávání se v souladu s § 34 školského zákona poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let
až do začátku povinné školní docházky.
2. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti dvouleté.
3. K předškolnímu vzdělávání může být v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví přijato pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří
povinné předškolní vzdělávání.

II. Přijímání dětí – kritéria
K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti v tomto pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem v obci Olšany nebo Klášterec (děti spádové), a to v pořadí:
1.1 Děti, které dovrší věk pro povinnou předškolní docházku v souladu se zákonem č. 561/2004
v platném znění (děti, které do 31. 8. dovrší 5 let a děti starší);
1.2 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 4 let;
1.3 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 3 let;
1.4 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 2 roky;
2. Děti nespádové, a to v pořadí:
2.1 Děti, které dovrší věk pro povinnou předškolní docházku v souladu se zákonem č. 561/2004
v platném znění (děti, které do 31. 8. dovrší 5 let a děti starší);
2.2 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 4 let;
2.3 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 3 let;
2.4 Děti, které do 31. 8. dovrší nejméně 2 roky;
Děti jsou přijímány podle data narození dle jednotlivých bodů těchto kritérií v posloupnosti od
nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším
Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně,
po podání žádosti.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
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III. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.
Do přijímacího řízení mohou být zařazeny v den přijímacího řízení pouze řádně vyplněné žádosti o
přijetí dítěte, včetně přílohy, tj. vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, zpracování údajů souvisejících
s přijímacím řízením se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam
se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy alespoň na
dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhoví,
jsou doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem
uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání. Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit úplatu za
předškolní vzdělávání stanovenou ředitelkou mateřské školy na daný školní rok i v případě, že dítě
nastoupí do mateřské školy v průběhu školního roku.

VI. Doplňující informace
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání
spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí
být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a
školním vzdělávacím programem mateřské školy,
Dítě mladší 3 let může být přijato na 3 měsíční zkušební dobu; během této doby si škola ověří, zda je dítě
schopno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a hygienické
požadavky (vydrží bez pleny, nepomočuje se, jí bez krmení…)
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