
SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o., Koželužská 
969/9, 779 00 Olomouc, s.r.o., vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy takto: 

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 Zápis dětí do mateřské školy proběhne dne 23. a 24. května 2019. Zápisem mohou projít 

všechny děti narozené do 31. 8. 2017 
 Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu 

vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým 
vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem 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.), s výjimkou 
povinného předškolního vzdělávání. 

 O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje 
ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, 
pokud je volná kapacita mateřské školy. 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
vzdělávání Podle následujících kritérií, bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí 
dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy. 

 Přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, 
které se koná v určeném termínu 23. a 24. května 2019 pro následující školní rok. 

 Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka 
nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy. 

 Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně 
přístupném místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 
15 dnů. 

 Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou 
zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno. 

 Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a 
to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst.3 
zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před 
vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu před vydáním rozhodnutí 
v termínu určeném ředitelkou MŠ 

V Olomouci, 30. 4. 2019                                                                       Mgr. Iva Burdová, MBA                               
ředitelka školy 


