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Ředitelka mateřské školy Vojkovice vydává tuto směrnici, v níž stanovuje kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole Vojkovice v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřské školy Vojkovice.
Ředitelka školy postupuje v souladu s ustanovením § 34 a § 165 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

I.
Organizace předškolního vzdělávání
1. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se
zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti
ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. 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 stanoveno
jinak.
3. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou tří let věku a které, jde-li o občany České republiky, mají
místo trvalého pobytu ve Vojkovicích, anebo jde-li o cizince, mají místo pobytu na
území České republiky ve Vojkovicích (dále jen „Přednostně přijímané děti“ a „Pobyt
ve Vojkovicích“), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
4. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě
individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
5. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
6. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
7. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě
dosaženého počtu bodů, přičemž přednostně jsou přijímány vždy Přednostně přijímané
děti s vyšším počtem bodů dosažených dle stanovených kritérií dle čl. II. odst. 1 a 3
této směrnice (pozn.: Přednostně přijímané děti získávají pro účely přijímacího řízení
v rámci bodovaných kritérií bodový bonus za kategorii bydliště a věk dítěte coby
zákonné předpoklady pro zařazení do skupiny Přednostně přijímaných dětí) a teprve
následně ostatní děti s vyšším počtem bodů dosažených dle stanovených kritérií dle čl.
II. odst. 2 a 3 této směrnice. V případě, že více dětí dosáhne stejného počtu bodů,
budou starší děti přednostně přijaty před dětmi mladšími. Pokud nastane absolutní
shoda jak bodů, tak data narození, rozhodne o pořadí los.

8. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební doba se netýká dětí starších pěti let.
9. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího lékaře.
10. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to
dovoluje kapacita školy.
11. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy.
12. Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s § 35
školského zákona, jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení, či
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu
a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

II.
Stanovení a aplikace kritérií
1. Stanovení kritérií pro Přednostně přijímané děti (viz čl. I. odst. 3 této směrnice)
Kategorie
bydliště

a

Kritérium
dítě s Pobytem ve Vojkovicích
dítě, které před začátkem školního roku dosáhne pátého
roku věku - povinné předškolní vzdělávání
dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně
třetího roku věku
dítě přihlášené k pravidelné celodenní docházce

a

věk dítěte

a

b

dítě přihlášené k pravidelné polodenní docházce

b
docházka
nástup do
školy

a
b

dítě, které požaduje nástup od začátku daného školního
roku
dítě, které požaduje nástup později, než začátku daného
školního roku

počet bodů

80
50
20
10
2
10
4

2. Stanovení kritérií pro ostatní děti
Kategorie
bydliště
věk dítěte

a
b
a
b
c

docházka
nástup do
školy

a
b
a
b

Kritérium
dítě s Pobytem ve Vojkovicích
dítě, které nemá Pobyt ve Vojkovicích
dítě, které před začátkem školního roku dosáhne pátého
roku věku - povinné předškolní vzdělávání
dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně
třetího roku věku
dítě, které před začátkem školního roku nedosáhne třetího
roku věku
dítě přihlášené k pravidelné celodenní docházce
dítě přihlášené k pravidelné polodenní docházce
dítě, které požaduje nástup od začátku daného školního
roku
dítě, které požaduje nástup později, než začátku daného
školního roku

počet bodů

80
1
50
20
10
10
2
10
4

3. Při aplikaci kritérií stanovených v čl. II odst. 1 a 2 této směrnice dále platí, že
v kategorii, ve které jsou kritéria rozdělena pod písmena a) a b), příp. c) lze získat
body pouze za jedno z kritérií v dané kategorii.

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová
ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
Ve Vojkovicích

30. 9. 2018

