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Směrnice
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí (dále jen
mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- školský
zákon v platném znění , § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a
dále vyhláškou č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání,v platném znění
Podání žádostí o přijetí
Ředitelka mateřské školy podle § 34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon v platném znění, stanovila v dohodě se zřizovatelem místo (budova mateřské školy) ,
termín zápisu a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující
příslušný školní rok a zveřejní je v místě obvyklém ( budova MŠ, webové stránky mateřské
školy a zřizovatele, portál Pardubického kraje).

1. Prezenční zápis,do mateřské školy se koná dne 5. 5. 2022 od 8.00- 16.00 hodin
ve sborovně Mateřské školy Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí.
V případě zasílání žádostí je stanoven termín od od 2.5. - 5. 5. 2022 a to buď
datovou schránkou nebo
emailem, zde nelze zaslat prostý email , na žádosti musí být platný elektronický podpis
(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
Při zasílání žádosti je potřeba
Dokumenty, které je potřebné přinést nebo zaslat spolu se žádostí :

vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávněnost k pobytu na území ČR ve smyslu
ustanovení § 20 odstavec 2 písm. d) školský zákon v platném znění.
V případě zasílání žádostí je stanoven termín od od 2.5. - 5. 5. 2022 a to buď

datovou schránkou nebo
emailem, zde nelze zaslat prostý email , na žádosti musí být platný elektronický podpis
(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
Při zasílání žádosti je potřeba

2. Druhý zápis do mateřské školy dle § 2, zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace

Prezenční zápis se koná 2. 6. 2022 od 8:00- 16:00 hodin
V případě zasílání žádostí je stanoven termín od od 1. 6. 2022- 2. 6. 2022 a to buď
datovou schránkou nebo
emailem, zde nelze zaslat prostý email , na žádosti musí být platný elektronický podpis
(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
Dokumenty, které je potřebné přinést nebo zaslat spolu se žádostí :

vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

rodný list dítěte, vízum

občanský průkaz zákonného zástupce, vízum

občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávněnost k pobytu na území ČR ve smyslu
ustanovení § 20 odstavec 2 písm. d) školský zákon v platném znění.

Podmínky přijetí
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst.1 školského zákona pro děti
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále
stanoveno jinak.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odstavce 1 školského zákona na
státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
U přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 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
očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola
doklad o očkování.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o

stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt
není možné dle §34 odst, 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Obecně závaznou vyhláškou města Lanškroun č. 4/2016 jsou stanovené školské
obvody mateřským školám zřizované městem Lanškroun.
Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu ( §179 odst.
3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku.
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školský zákon v platném znění rozhodne
ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího praktického lékaře
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávněnost k pobytu na území ČR ve
smyslu ustanovení § 20 odstavec 2 písm. d) školský zákon v platném znění.
V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské
školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí
podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a
školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen
zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší
povolený počet dětí
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další
podmínky, individuální potřeby přijímaných dětí a jejich ochranu a bezpečnost..
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení do
30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení (den zápisu).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným
registračním číslem na dveřích mateřské školy a webových stránkách mateřské školy po
dobu 15 dní.
Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupce dětí o přijetí
překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro konkrétní školní rok (viz příloha této směrnice). Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitelka školy před termínem zápisu.
Příloha č. 1 - Kritéria
č. 2 - Oznámení o nahlédnutí do spisu
č. 3 - Kritéria dalšího zápisu dle LEX Ukrajina
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