
SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

I. Úvodní preambule

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zněním vyhlášky č. 43/2006 Sb., o

předškolním vzdělávání, a § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve

znění pozdější předpisů, vydávám „Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu

vzdělávání“ pro mateřskou školu, provozovanou Doctrina – základní škola a mateřská

škola, s.r.o., Na Perštýně 404/44, Liberec 4, sídlo MŠ nám. Pod Branou 455/8, Liberec 4

II. Organizace a zápis do mateřské školy

Předškolní vzdělávání (dále PV) se organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro

děti od 2let (účinnost od 1.9.2016). PV se organizuje pro děti ve věku od 2 do 6 let

(účinnost od 1.9.2020) 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 (účinnost od 1.1.2017) Zápis k PV od

následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo

zápisu stanoví ředitel Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o  a zveřejní je

způsobem v místě obvyklým (účinnost od 1.1.2017). Počet obsazovaných míst v

jednotlivých odděleních zveřejní ředitel nejpozději v první pracovní den měsíce května na

webu školky.

III. Administrativní zabezpečení zápisu

1. Přijetí dítěte do mateřské školy probíhá v přijímacím řízení.

2. Nepřijetí dítěte do mateřské školy probíhá ve správním řízení.

3. Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, zákonným zástupcům, vydává (a

řádně vyplněné přijímá) ředitel školy nebo zástupkyně ředitele pro MŠ.

4. V den zápisu se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Svým

podpisem na žádosti o přijetí stvrzují, že byli s touto možností seznámeni. V případě, že

tuto možnost využijí, je sepsán zápis: Vyjádření účastníka správního řízením k podkladům

rozhodnutí dle §36, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

5. Oznámení o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání dítěte vydává ředitel školy. Rozhodnutí,

kterým se vyhovuje či nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u

každého uchazeče na vývěsce školy a na webu msdoctrina.cz.

6. Při rozhodování o přijetí dětí postupuje ředitel školy v souladu s výše uvedenými

předpisy a touto směrnicí.

7. Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o.přijme v souladu s § 50 zákona

258/2000 Sb. pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

(Platné pro děti mladší 5ti-let.)

8. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná

kapacita mateřské školy.

9. Proti rozhodnutí se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s

poučením uvedeným na rozhodnutí.



10. Při velkém počtu zájemců o přijetí k docházce do mateřské školy se bude konat

výběrové řízení v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitel školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do

odpovídajícího oddělení ve správním řízení podle následujícího klíče.

Do předškolního oddělení červených budou děti přijímány dle následujících kritérií:

1. dítě mající v MŠ, ZŠ nebo Gy Doctrina staršího sourozence, nebo jiného rodinného

příslušníka a má odklad povinné školní docházky;  děti jsou řazeny dle věku a přednost

při
přijetí  mají  děti  dříve narozené;

2. dítě mající v MŠ, ZŠ nebo Gy Doctrina staršího sourozence, nebo jiného rodinného

příslušníka s povinným předškolním vzděláváním;  děti jsou řazeny dle věku a přednost

při přijetí mají  děti dříve narozené;

3. děti s odkladem školní docházky; děti jsou řazeny dle věku a přednost při
přijetí mají děti  dříve narozené;

4. děti s povinným předškolním vzděláváním; děti jsou řazeny dle věku a přednost při
přijetí mají děti  dříve narozené;

Do oddělení oranžových pro děti 4-5 let budou děti přijímány dle následujících kritérií:

1. dítě mající v MŠ, ZŠ nebo Gy Doctrina staršího sourozence, nebo jiného rodinného

příslušníka; děti jsou řazeny dle věku a přednost při přijetí  mají  děti  dříve narozené

2. dále jsou děti řazeny dle věku a přednost při přijetí mají děti dříve narozené

3. v případě, že mají dvě děti shodné datum narození a přijato může být jen jedno z nich,

rozhoduje los.

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

následujících kritérií:

1. dítě mající v MŠ, ZŠ nebo Gy Doctrina staršího sourozence, nebo jiného rodinného

příslušníka; děti jsou řazeny dle věku a přednost při přijetí  mají  děti  dříve narozené

2. dále jsou děti řazeny dle věku a přednost při přijetí mají děti dříve narozené

3. v případě, že mají dvě děti shodné datum narození a přijato může být jen jedno z nich,

rozhoduje los.

V Liberci dne 1.4.2022

Mgr. Jiří Paclt                                                                                                              Mgr. Veronika Šímová



Ředitel      Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o.                              zástupce ředitele pro MŠ


