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Článek 1.
Předmět
Ředitelka Mateřské školy Bavorov, okres Strakonice, Útěšovská 380, Bavorov 387 73
stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném 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.
Článek 2.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti
zpravidla od 3 let až do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
*Podávání přihlášek (Žádostí o přijetí) do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se
uskuteční v termínu od 4. do 15. května 2020.
*Dnem podání přihlášky je zahájeno správní řízení a správním orgánem byla stanovena lhůta
14 dnů k dodání dalších potřebných dokladů důležitých k předmětnému řízení.
*Řízení se opírá o zákon č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb. o správním
řízení, vyhlášku č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,
vše v platném znění.
*Zákonní zástupci jsou povinni do doložených dokumentů uvést pravdivé údaje, které mají
vliv na správní řízení.
*Shromažďování údajů o dítěti je v souladu s § 28 odst. 2, písm. a), g), i) zákona č. 561/2004
Sb. Osobní údaje jsou důvěrné podle zákona č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
v informačních systémech, zákona č.106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů.

Článek 3.
I. ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. Věk dítěte
Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1 školského zákona). Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
2. Rozhodnutí o přijetí dítěte
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy (§ 34, odst. 3 školského
zákona), popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3
měsíce. O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za
podmínek stanovených § 34 školského zákona.
3. Přednostní přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
4. Přijímání v průběhu školního roku
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud to dovoluje
kapacita školy. (§ 34 odst. 7 školského zákona).
5. Podmínky pro přijímání dětí
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:
předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže proti očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví).
6. Přijetí dítěte do MŠ
Ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,
a) má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole
b) zákonný zástupce dítěte je povinen platit úhradu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb. a zároveň
c) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má za podmínek stanovených v § 160
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nárok na finanční prostředky státního rozpočtu poskytované
podle § 161 odst. 6 prostřednictvím krajských normativů na předškolní vzdělávání tohoto
dítěte.

II. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MŠ BAVOROV
1. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalé bydliště v obci Bavorov a obcích
spadajících pod Město Bavorov a následující školní rok zahájí povinnou školní docházku,
popř. budou mít odklad povinné školní docházky (k 31. 8. 2020 jim bude 5 let).
Dále bude postupováno následujícím způsobem a přijaty budou děti:
2. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město Bavorov a
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (k 31. 8. 2020).
3. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město Bavorov a
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (k 31. 8. 2020).
4. Děti mladší tří let, které mají trvalý pobyt v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město
Bavorov – podle věku od nejstaršího po nejmladší, starší dítě má přednost.
Dále bude postupováno následujícím způsobem a přijaty budou děti:
5. Děti, které nemají trvalé bydliště v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město Bavorov a
následující školní rok zahájí povinnou školní docházku, popř. budou mít odklad povinné
školní docházky (k 31. 8. 2020 jim bude 5 let).
6. Děti, které nemají trvalé bydliště v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město Bavorov a
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (k 31. 8. 2020).
7. Děti, které nemají trvalé bydliště v obci Bavorov a obcích spadajících pod Město Bavorov a
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (k 31. 8. 2020).
8. Děti mladší tří let, které nemají trvalý pobyt v obci Bavorov a obcích spadajících pod
Město Bavorov – podle věku od nejstaršího po nejmladší, starší dítě má přednost.
9. Zohledněno bude opakované podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
10. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte.
11. Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami.
12. Dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí.
13. Rozhoduje termín podání žádosti (v řádném termínu zápisu dítěte do MŠ)
V případě nedostačující kapacity bude rozhodujícím kritériem věk dítěte a bude přijato
starší dítě.
Tato kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce, nebo území smluvní obce. Občané třetích zemí jsou
povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.
2 písm. d) školského zákona,
Zdravotní důvody a sociální důvody – např. zákonného zástupce s postižením, sociální
důvody – rodinná péče vykazující známky socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální
potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě

samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány,
ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné
správní orgány.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy nejdéle do
10. 6. 2020 prostřednictvím kódu, který bude rodičům, zákonným zástupcům zaslán
SMS zprávou na tel. číslo, které bude uvedeno v žádosti o přijetí.
III. Zrušovací ustanovení
Tímto se ruší směrnice řediteky školy, která stanovuje kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ze dne 1. 5. 2017 a je nahrazena touto směrnicí.
IV. Závěrečné ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 5. 2020 a ruší směrnici 3D/2017 vydanou 1. 5. 2017.

V Bavorově 15. 4. 2020
Mgr. Blanka Nebesová, ředitelka školy

