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Od 24. března 2021
Od 2. května 2021
Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ DUHA při rozhodování o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Směrnice bude umístněna na přístupném místě v MŠ DUHA

Změny:

Tímto se ruší směrnice č.j. 24/2020 ŘMŠ

Č.j.: 18/2021ŘMŠ

Ředitelka Mateřské školy DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín (dále jen
mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí v době termínu vyhlášeného ředitelkou mateřské školy po dohodě se
zřizovatelem – Město Zubří překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu, což je 76 dětí.

I.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Předškolní
zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou podle § 46 odst. 4 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do
mateřské školy povinná.
Doložení řádného očkování dítěte.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. Potvrzení praktického lékaře, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)

II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, je vždy přednostně přijato dítě v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD (povinné předškolní
vzdělávání).
III.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje
ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů).
IV.
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka
školy tato kritéria. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Zápis se uskuteční ve dnech od 2. do 16. května
2021 DISTANČNÍ FORMOU!!!

Digitálně podepsal
Bc.
Bc. Vladimíra
Vladimíra Janošková
Datum: 2021.04.12
Janošková 16:59:31 +02'00'

PŘÍLOHA č.1

Kritéria jsou posuzována k datu 31. srpna 2021.
Tabulka bodového hodnocení – jako nedílná součást „Kritéria pro přijímání dětí
do MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Počet bodů
Vsetín
1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do
základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8.
50
2021.
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u
10
dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2021
4 roky dosažené k 31. 8. 2021
3. Věk
3
dítěte. 3 roky dosažené k 31. 8. 2021
2
2 roky dosažené k 31. 8. 2021
1
4. Bydliště dítěte v Zubří.
5. Sourozenec, který je již v MŠ DUHA přijatý a bude se v dané
MŠ DUHA vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022.

5

1

POSTUP:
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude
ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních kritérií.
- každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria
- podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
- v případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte
(od nejstaršího po nejmladší).
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně
2 roky do 31. 8. 2021.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým
způsobem.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s kritérii pro přijetí dítěte.
• §876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti
dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se
souhlasem druhého rodiče.
• S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se
zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
• Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

Přijímání vyplněných žádostí v MŠ DUHA:

Od 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021
Možnost pro podání žádostí:
- datovou schránkou školy
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou na adresu: MŠ DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín

Podpis zákonných zástupců žadatele: ……………………………………………………..
V Zubří

………………………………………
Žádost za MŠ DUHA převzal:

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí
rozhodne ředitelka mateřské školy ve správním řízení.
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, rozhodnutí o přijetí
již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno způsobem:
•
•

zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích mateřské školy
a na webových stránkách školy:

www. msduha-zubri.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:
11. 6. 2021

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními
čísly.
Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
…………………………
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale
požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné
podobě nebo si ho můžete vyzvednout v MŠ DUHA.

V Zubří
Bc. Vladimíra Janošková, ředitelka MŠ DUHA

Digitálně podepsal
Bc.
Bc. Vladimíra
Vladimíra Janošková
Datum: 2021.04.12
Janošková 16:58:43 +02'00'

