Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2022– 2023
I. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením §165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje ředitelka mateřské školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
II. Organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné. (§34 odst. 1)
III. Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy obdrží od svého zřizovatele obce Opatovice nad Labem informaci o tom, jaký
školský obvod byl stanoven pro mateřskou školu (dále jen MŠ). Před termínem zápisu obdrží ředitelka
MŠ od zřizovatele seznam dětí, které před začátkem školního roku 2022 – 2023 dosáhnou věku 3 až 5
let a zároveň mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu) v obci Opatovice nad
Labem/Pohřebačka, Libišany a Hrobice.
IV. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34
odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou, stáhnout z webových stránek MŠ
nebo ji vyplnit přímo dle pokynů přes „Správu MŠ“ v předzápisu. K vyplněné žádosti přiloží prostou
kopii rodného listu a potvrzení o povinném očkování dítěte potvrzené praktickým dětským lékařem.
Dítě, které nesplňuje povinné očkování, nebude do mateřské školy přijato. (dle § 50 Zákona o veřejném
zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
V. Podání žádosti k přijetí
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí
do mateřské školy (dále jen MŠ):
Pro školní rok 2022 – 2023 je termín zápisu po dohodě se zřizovatelem stanoven na dny
12. a 13. května 2022.
Do předzápisu bude možno dítě zapsat od. 2 do 11. května 2022. Vytisknutou žádost o přijetí s přílohami
bude možno doručit do MŠ osobně ve dnech zápisu 12. a 13. května v časech vybraných v elektronickém
předzápisu nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy.
O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím plakátů vydaných mateřskou školou,
informací na webových stránkách mateřské školy a zřizovatele.

Zápis se koná v ředitelně mateřské školy. Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem. U zápisu
předloží rodný list dítěte a trvalý pobyt dítěte doloží platným dokladem (občanský průkaz) zákonného
zástupce. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dny a délku pobytu docházky dítěte
do mateřské školy (§ 1 a odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).
VI. Pravidla pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023
Po dohodě se zřizovatelem mateřské školy stanovila ředitelka následující pravidla pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023. Přednostně budou do MŠ přijaty děti
s trvalým pobytem v obci (tj. přihlašované dítě a zároveň alespoň jeden z jeho zákonných
zástupců má trvalý pobyt v obci Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice, a to dle
věku od nejstaršího dítěte po nejmladší.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:
1.

Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně tří let a mají místo trvalého pobytu v obci
Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice, delší než jeden rok (od nejstaršího po
nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)

2.

Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší tří let a mají místo trvalého pobytu v obci Opatovice nad
Labem/Pohřebačka. Libišany, Hrobice, kratší než jeden rok (od nejstaršího po nejmladší do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)

S uvedenými pravidly se rodiče mohou seznámit na webových stránkách mateřské školy a zřizovatele
nebo na nástěnce v hale mateřské školy.
VII. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 30 dnů od podání žádosti zákonným
zástupcem, při splnění daných podmínek. Děti tříleté a mladší budou přijaty na dobu neurčitou se
stanovením zkušebního pobytu v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude oznámen
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách
mateřské školy alespoň po 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 nevyhovuje, budou doručena zákonnému
zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem uplynutí 15 denní lhůty možné
k odvolání. Dvě místa v MŠ zůstanou po zápisu dětí neobsazená pro odvolání zákonných zástupců proti
nepřijetí dítěte do MŠ. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský
úřad Pardubického kraje.
Zákonný zástupce je povinen od data přijetí dítěte do MŠ (tj. od 1. 9. 2022) 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.

VIII. Odhlášení dítěte z předškolního vzdělávání
Pokud zákonný zástupce odhlásí dítě z předškolního vzdělávání, učiní tak písemně. V tomto případě
nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.
IX. Volné místo v mateřské škole v průběhu školního roku 2022 – 2023
V případě, že se během školního roku uvolní místo v mateřské škole, ředitelka nebude vypisovat nové
přijímací řízení na toto místo. Nadále platí, že volné místo je přednostně obsazeno dítětem v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky nebo alespoň 3 letým (pokud v okamžiku uvolnění místa
v MŠ bude potřeba takové dítě umístit).
X. Závěrečné ustanovení
Při rozhodování o přijetí dětí do mateřské školy bude ředitelka školy brát v úvahu výše uvedená
pravidla v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené v rejstříku škol.

XI. Účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Radou obce Opatovice nad Labem.

Opatovice nad Labem dne 27.2.2022
Č. j.: MŠOP-28/2022
Dita Červinková
ředitelka školy

Schváleno Radou obce dne 28. 2. 2022

