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1.

Úvodní ustanovení
Ředitelka mateřské školy Dolní Lhota, příspěvková organizace, U
školy 76, 747 66 Dolní Lhota, stanovila níže uvedená kritéria, podle
nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení
§165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí v mateřské škole.

2.

Kritéria pro přijímání

2.1.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1
školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2,5 let.

2.2.

Pro děti, které do 31.8.2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2020
předškolní vzdělávání povinné.

2.3.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1
školského zákona na státní občany České republiky (ČR), kteří
pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, na
jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.

2.4.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Dolní Lhota, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:
a) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s
místem trvalého pobytu Dolní Lhota a Čavisov. Tzn. dítě, které
dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné
školní docházky.
b) Dítě s místem trvalého pobytu Dolní Lhota a Čavisov, které před
začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně
čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

c) Dítě s místem trvalého pobytu Dolní Lhota a Čavisov, které před
začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně
třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
d) Dítě s místem trvalého pobytu Dolní Lhota a Čavisov, které
dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního
roku (do 31. 12. 2020), podle data narození od nejstarších po
nejmladší.
e) Ostatní děti z nespádové oblasti Dolní Lhota a Čavisov, v pořadí
od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.
Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí
bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).
Smyslem mateřské školy je poskytovat dětem vzdělávání, které je
nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči.
Při výjimečném přijetí dětí, které nedovrší tří let věku ani k 31. 12. 2020,
bude postupováno individuálně, na základě celkového posouzení
tělesného, rozumového a sociálního vývoje dítěte a vzájemné dohody se
zákonným zástupcem dítěte.
2.5. Přijetí dítěte mladšího 5 let je podmíněno vyjádřením lékaře na žádosti
o pravidelném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze
imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§
50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje
škola doklad o očkování.
3.

Organizace a průběh správního řízení

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka
školy ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
jejich přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě (vstup do budovy mateřské školy) a na webových
stránkách mateřské školy, a to na dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude
v souladu s § 67 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součásti spisu dítěte. Přijatým dětem bude
rozhodnutí v písemné podobě doručeno nebo si ho může zákonný
zástupce vyzvednout osobně.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude odesláno
dopisem do vlastních rukou s dodejkou. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí
o nepřijetí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím
ředitelky školy.
4.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti 1.5.2020.
V Dolní Lhotě 12. 4. 2020
……………………………………
………..
Jana Kovalová, ředitelka MŠ

