
 

Česká republika –Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Znojemská 88,669 02 Znojmo, tel:515 221665, IČ:70982287 

 

Hnanice 20.3.2017 
 

 

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY 

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Směrnice je sepsána v souladu se zákonem č. 561/2004., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhlášky č. 14/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let do začátku 

povinné školní docházky. Ředitelka může přijmout i mladší dítě, nejdříve však 

od 2 let, pokud je ke vstupu způsobilé. Toto dítě se přijímá s dvouměsíční 

zkušební lhůtou. 

Do mateřské školy se přijímají jen děti, které jsou řádně očkovány. Tato 

povinnost se nevztahuje na děti s povinnou školní docházkou. 

 

II. 

Přijímací řízení 
 

Ředitelka školy, po dohodě se zřizovatelem, zveřejní místně obvyklým 

způsobem Oznámení o zápisu do mateřské školy, který se koná od 5. do 16. 

května. 

Přihláška k předškolnímu vzdělávání je přílohou Směrnice nebo si ji mohou 

rodiče vyzvednou předem ve škole. Odevzdají ji v termínu uvedeném na 

Oznámení o zápisu v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vydá 

ředitelka co nejdříve, nejpozději do 30 dnů. K zápisu, jehož termín bude uveden 

na Oznámení o zápisu, se dostaví děti se zákonným zástupcem. 

Vzhledem k tomu, že od 1.9.2017 je poslední rok předškolního vzdělávání 

povinný, mají rodiče ze spádové obce ze zákona povinnost dostavit se s dítětem, 

které před zahájením školního roku dovrší 5 let k zápisu. Povinná školní 

docházka se uskutečňuje formou denní docházky v rozsahu min. 4 hod denně od 

8 hod do 12 hod. Nepřítomnost dítěte musí rodič řádně omlouvat. Pokud se 

rodič rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, musí se dostavit k zápisu ve 

své spádové mateřské škole a oznámit, že bude dítě individuálně vzděláváno, a 

to nejpozději 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání, tedy 

do konce května. Oznámení o individuálním vzdělávání je přílohou Směrnice, 

nebo si jej rodiče mohou vyzvednout ve škole. Další postup upravuje Školní řád 



a Školní vzdělávací program mateřské školy. 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne 

ředitelka na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Do mateřské školy přijímáme děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu 

školy. Pokud zůstane kapacita školy nenaplněná, přijímáme i děti z jiných 

spádových obvodů. 

 

III. 

Kritéria pro přijímání dětí 

 

Přednostně, ze zákona, jsou přijímány děti, které k 1.9.dosáhnou čtyř let a mají 

trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. 

(od 1.9.2018 děti tříleté, od 1.9.2020 děti dvouleté) 

 

Při přijímání dětí, které nejsou přijímány přednostně, vychází ředitelka z kritérií, 

za jejichž splnění získává dítě body. Při shodě bodů se vždy přijímá dítě starší. 

Ředitelka ale může přednostně přijmout dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny 

(např. matka samoživitelka apod.). 

Stanovená kritéria se posuzují v době podání přihlášky. 

Při přijímání dětí nesmí ředitelka překročit povolenou kapacitu školy, která je 25 

dětí. Počet dětí se od roku 2020 snižuje při přijetí dítěte s přiznaným podpůrným 

opatřením nebo při přijetí dětí mladších 3 let. 

  

Kritéria: 

Věk dítěte   - k 1.9.    má 3 roky………………………………………...3 body 

                    

                     - mateřskou školu navštěvuje sourozenec………………….1 bod 

 

 
 

 

                      

                    Platnost směrnice od 1.4.2017  

                                                                                               Zdeňka Krejčová  

                                                                                          ředitelka mateřské školy 
  

 

 

Příloha č. 1 Přihláška do mateřské školy 

 

Příloha č. 2 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte 

 



Přílohač.1 

 

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

IČ: 709 82 287 , tel. 515221665 
 

PŘIHLÁŠKA 

dítěte k předškolnímu vzdělávání  

                                           

Rodiče dítěte se dohodli, že dítě bude zastupovat-  matka , otec ,(podtrhněte), 

dále zákonný zástupce  

 

Jméno a příjmení:  …..................................................Telefon:............................................. 

 

Adresa:.................................................................................................................................... 

 

Osobou, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech a povinnostech- 

matka, otec(podtrhněte) je 

 

Jméno a příjmení:.........................................................Telefon:.......................................... 

 

Adresa:.................................................................................................................................... 
 

 

 Zákonný zástupce dítěte žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

JMÉNO DÍTĚTE:……………………………………………………………………….          

Datum narození ……………………… ……………………………………………………… 

K trvalému pobytu přihlášen(a):................................................................................................... 

Adresa  bydliště (pokud se neshoduje)….………….................................................................... 

Státní občanství………………………………………………………………………………. 

  

Sourozenci, kteří navštěvují Mš................................................................................................ 

Sociální potřebnost dítěte ........................................................................................................ 

…................................................................................................................................................     

Požaduji přijetí od 

 

 

V....................................................   dne  ….................................   

 

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů.           

 

 Podpis zákonného zástupce:....................................................... 
 

 



VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

 

Jméno a příjmení dítěte....................................................................................... 

 

Narozen(a).............................................................................................................. 

 
1. Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské školy 

 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti       

 

   a) zdravotní 

   b) tělesné   

   c) smyslové 

   d) jiné 

 

   Jiná závažná sdělení o dítěti:……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Alergie:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dítě je řádně očkováno:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  Možnost účasti na akcích školy …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

V …………………     dne…………………….     ………………………………………….. 

                                                                                    razítko a podpis lékaře 

 
 

 

 

 

 

2. strana 



Příloha č.2 

 

 

Mateřská škola Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

adresa Znojemská 88,66902 

 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:  

 

 

Oznamuji vám podle § 34 b zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, že moje dítě bude 

plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání. 

 

Jméno, příjmení dítěte: 

Rodné číslo: 

Místo trvalého pobytu: 

Období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno: 

Důvody pro individuální vzdělávání: 

 

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. 

 

Dále prohlašuji,  

a) že jsem byl mateřskou školou poučen o její povinnosti ověřit úroveň osvojování 

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech mým dítětem a zajistím účast na tomto 

ověřování ve školou stanovených termínech 

b) že beru na vědomí, že nezajištění účasti na tomto ověřování ve stanovených termínech 

je důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání, bez možnosti jeho obnovení, 

c) že mi byly mateřskou školou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 

 

 

Místo, datum 

 

Podpis zákonného zástupce 

 


