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l. Uvodní preambule
',/ jot,]ii]dU je:nenlrn :ai<orta :. ;oi, ]OCJ Sb c oredskoinrm, :artadnrm, siredntrr,, VVS) ln

;dborlem ] ]lnem v:déiavanl Lsl<cisi<y ]Jl(on),5e ]nenlm vyhlašky c ]];2006 Sb,. c

ciedšl<ctnrm rzCe;vant,.l § 5ů:akona 25i3//2000 Sb,, o ochran. ygi,.1neho udravt. ve:t.erlt

3ozdejs] credplsu, vVdavam ,jn^errlc crc criltm;nt Celr ( credskoinimu,",:Ce]avi]nl" alc
nateisi<ou ši<oiu, orovozovanou Doctlna - :akiadnr ;kola ,: rT r.:teřsl<a ;i<ola, ; r c , Na

De.;tVne ]0.1i.l4, L,berec J, >rd]o V]S r:am Pcd Branor; ]55i 3. L berec _1

ll. Organizace a zápis do mateřské školy
:ředskolnt .,zde{avant ,dale )',,);e organiz,.l1e:pravrdla od 3 do ó et, ne;dilve však crc
Ceb cd ]let Iučinnost cd 1,9 20lc), P\; ;e lrganizule pro détt ve véku od 2 do c et

iučinncst cd 1.9,2020) Od oocatku škornrho roKu, kterv nasleduje po Cnr, kdy Cite
josahne páteho roku,léi<u, do:ahalenr povinne škoInrdocházt<y dítéte, 1e oledškolnr

vzdéiavanr povlnne, není-li stanoveno 1inak iučrnnost od 1,1,2017) Zapis k PV co
nasledullcrho skoinrho roi<u >e <ona,r oodoirr od 2.kvétna do 16.]<vetna, Termtn a mlsto

zaplsu jtanoví ředitel Doctrlna - zakladni škoia a mateřská škoIa, s,r,,o a z,leřejnr ]e

zpusobem v místé obvVkiVm iučinnost od 1.1.2017]. Počet obsazovanych mrst v

1ednotlivych cddeieních uveřelnr :editel nejpozdéji v první pracovnl den mésíce ]<vétna na

webu škoiky,

lll. Administrativnízabezpečenízápisu
1 Přijetr dítéte do mateřske šl<oly probrha v přilimaclm řizenr,

2. Nepřijetr dítéte do rrateřske ikolv probiha ve správním řízenr.

3. Žadosn o přijen déťL k předškolnrmu,rzdéiavant, zakonnym zastupcům, vydáva (a řadné

vyplnene přijíma) ředite| š|<oly nebo zastupkyné ředitele pro MS,

J, V den uapisu se mohou zakonnr zástupct vyjadřit k podkladům rozhodnutr. Svym

podplsem na žádostt o přiletl )tvrzují, že cyii ; touto možno5b 5eznamenl. V cřípadé, :e

tuto Ťožnost,lyuzijr. ]e )epsan zaprs: ,/yladření úóastnika ;právniho iízenrm ;< codkladúm
rozhodnufi dle §36, odst.2 zakona c,500l2004 Sb,,;právního řadu,

5. Oznamenic přijen inepřilelr)]<e vzde]avánl dítéte vydava reditel školy, Rozhodnun,

1<terym se ,ryhovule ci nevyhovule:adosn : přilen i<e,rzděiávant, se oznamujr ]vere]nenlm

seznaínu lchazeču cod přidé|enym:eglstracntm;íslem s vysiedkem řrzenr u j<aždeho

uchazeče la,lyvésce školy : na,,lebu .nsdoctrln(],cz.

6. Při rozhodovanr c ořijen dětl postupule ieditei šl<oly v souiadu s výše uvedenymr

předpisy 3 touto smérnici,

7 Doctrrna - zákiadnr škoIa : .nateřska škola, s.r,o,přijme v souladu s § >0 zakona

258i 2000 Sb. pouze díté,'<tere;e podrobilo pravidelným očl<ováním, ma doklad, že 1e

proť nakaze lmunnt nebo se nemuže oókovaní podrobit pro irvalou kontraindrkaci.

(Platne pro déh mladší 5n,let.)

8, Dén mohou byt do mateřske školv přrjrmany iv prubéhu školního roku, pokud 1e voina

1<apacrta mateřsl<é školv,

9. Pron rozhodnuťt se mohou zakonní zastupc| odvolat ve ]hutě L5 dnú v souIadu s

poučentm uvedenym na rozhodnutí,



Nlgr, Jiří Pac|t

Ředitel Doctrlna - zakladnl šl<ola a ínateřsl<a škoia, s,r.o

lŮ J,; ,ri:tl<etn JoL:i.-] ]alemC! j Jr le§ ( ]ochažce io rraterst<e ,i<ol,,, ;e 3L]cle (onat
,/,/0errjve ,,Zeni / ,oUiJdtr , l ]J :dst 3 :rkona :. >rjl, ]C04 Sb , l oiedsI<otntrr,

.:akiar]nrm, jtredlllln.] /vsjil1-1 ;dbcrnem ],lnern ;ide,]nl iskoisky:al<on1,

Kritéria pro přijímání děti
Ředrte1 ;l<oty oosoudt vsechny přihrasky: rozhodne 6 3rilefi cr nepři]efi Jltete do

lr]pr;vrdalLcrho oddeienl ,/e jpraVnlm : zenrpodle rrasledu;rc ho (itce,

Do předškolního oddělení červených budou děti přijímány dle následujicích kritérií:

.1lté malrcl l \lŠ ZŠ:rebo Gy Docirlna ;iaršlho ;ourozence, neDo ]lneho:odinneno
clS]usntl<a

Je|: odk]adem povInne ikcrnr Cochazky,

Jéfi ; oovrnnvm oÉedsl<olnrm vzdélavantm

Do oddělení oranžových pro děti 4-5 let budou dětí při!ímány dle následujících kritérií:

dlte,,nalíci v iVlŠ, ZS nebo Gy Doctrrna ;taršího 5ourozence, nebo 1ineho i,odinneho
přístusnrl<a;

daie,1sou deh aazenV dIe véku a creonost pii cřijen malí defi dříve narozene

v cÉípade, ze ma]l dvé den shodne datum narozenr a přijato múže byt jen ]edno z nlch,

rozhoduje 1os,

Do oddělení žlutých 2-3 roky a děti s částečnou docházkou budou děti přijímány dle

následujících kritérií:

dite malíci v ivlS, ZŠ lebo Gy Doctrrna staršiho sourozence, nebo jineho rodtnneho

příslušntka;

dale 1sou détr iazenV dle yéku a přednost při ořijett malídéh dříve narozene

v případé, že malídvé detr shodne datum narozenl a při]ato může byt;en 1edno z nrch,

;-ozhodule los,

V Lrberct dne 1.J.2022

Mgr, Veronika Šimova

zastupce ředitele pro MŠ
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