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Pravidla pro přijetí dítěte
do Mateřské školy „Sluníčko“ Vodňany s.r.o.
V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) se pro
přijetí dítěte do Mateřské školy „Sluníčko“ Vodňany s.r.o. (dále jen „Mateřská škola“) stanoví následující
pravidla, podle nichž bude postupováno při rozhodování, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
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Čl. I.
Základní ustanovení
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „správní řád“) a se školským zákonem.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, je-li volná kapacita mateřské školy.
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti, které v době nástupu dovrší 3 roky věku. Mladší děti
mohou být přijaty v případě volných míst, jsou-li sociálně a fyzicky připravené na pobyt v mateřské škole.
O přijetí nebo nepřijetí zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle
aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně
pedagogického centra příslušného zaměření.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy obsahuje zkušební lhůtu z důvodu zjištění
schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (lhůta nesmí být delší než 3 měsíce).
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o přijetí nebo nepřijetí dítěte lze podat do 15 dnů ode dne převzetí
rozhodnutí, a to písemnou formou ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím mateřské školy.
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním,
které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
Na počátku druhého pololetí školního roku stanoví ředitelka místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (tzv. „termín zápisu do mateřské školy“) a
zveřejní je na internetových stránkách školy, na vývěsce v budově mateřské školy, případně v místním tisku
nebo v městském rozhlasu. Pokud počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ve
škole, postupuje ředitelka při rozhodování o takto podaných žádostech v souladu s čl. II těchto pravidel.
Čl. II.
Kritéria pro posuzování hromadně podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
25 bodů
2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým specializované pracoviště doporučilo
asistenta pedagoga.
5 bodů
3. Děti k celodenní docházce.
5 bodů
4. Dítě v okamžiku nástupu do mateřské školy dosáhne věku nejméně 3 roky.
5 bodů
5. Mateřskou školu navštěvuje nebo navštěvoval sourozenec nebo ji navštěvovaly osoby blízké dítěti. 5 bodů
6. Spolupráce rodičů nebo osob blízkých dítěti se školou nad rámec povinností podle školního řádu
(např. pomoc při organizování akcí školy, sponzorské dary nebo jiná podpora mateřské školy).
5 bodů
Přednostně jsou přijímány děti s vyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí podání žádosti.
Ve Vodňanech dne 1. 5. 2016
Bc. Dagmar Sladká
ředitelka Mateřské školy "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o.

