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Mateřská škola Hospříz
Přiiímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Účinnost od: 1.3.2014
Čj.: MS.5l2014
I. Přijímúnídětí a zókonné normy
1. Věk dítěte
ďěti ue věku od tří let (v souladu s
Mateřskó škola přijímó k přeďškolnímu vzděldvúní zpravidla
v platném znéru_ školský zžkon).
$33 a $34 zakoná ě-.56tl20b4 Sb.,

j.
a to za po9Tí*í:
1.
Ve ýjimečnémpřípadě můžemateřskó škola přijmout i dítě mladší,
Skolním
a
vzdělávání
předškolní
pro
schopno plnit poŽjavky stanovené Rámcovým programem
pie0.evsím ve vzdělávacích
snočívaji
vzdělávací* p.ogru,,,"Á mateřské školy. Tí" b"Ž"d1vp
je dítě miadší3 let přijato
Že
případě,
(onráani.aítěte). V
činnostech, nikoliv v poskytování péěe
dítětem mateřské školy se všemi
rozhodnutím materská škoiy t preá*otnimu vzdělávrání, staváie
při poslqrtovaní předškolního
právy.a povinnostmi s tím sowisejícími. Mateřská škola se pak
izdě|ávimtomuto dítěti řídíškolslcými právními předpisy.
2. Místo a termín

termín a dobu pro podání žÁdo.stí
Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zÍizoyate|.em místo,
školnírok a zveřejní je způsobem v místě
o přijetí dětí k předškolnímu vzdéIávénipro nasledující
mateřské škole volné místo, můžebý
oblyk1ým ($ 34 odst. 2 školskéhozakon4. V případE, ??j",
školníhoroku.
:+ odst. 7 dítě přijato k předškolnímu vzdělávrání i v průběhu
n ,o.,tua.,

"i

3. Rozhodnutí o přijetí dítěte

stanovených $ 34
přijetí dítěte do předškolního zaÍízertt rozhoduje ředitelka za podmínek
školskéhozékona a při příjímanípostupujevespnívnímtízeruvsouladus$165odst.2písm.b)
školskéhozikona.

o

4. Přijímrínídětí se zdravotním postiŽením

,7 1'

]Y -.!^^^-AL^ ''.';áÁř..í

opřijetídítěte,.ffirozhodneředitelkanazákIadépísemnéhovyjádřeni
praktického lékaře pro děti a dorost
školskéhoporadenského zařizení,popřípadě také registrujícího
($ 34 odst. 6 školskéhozÁkona).
5. Přednostní přijímání dětí

a 1 , '.' ^^ -^Y^) zahájením povinné
^^',i.ar'
v.,posledním roce před -^LAi^^.6
děti
přijímají
přednostně
se
u"ffií
předškol,,í*.,
K
povinné školnídochánky
školnídocházky. Pokud nelze dítě u po.i.doiÍL roce préa zanajením
I

přijmout zkapacitnich důvodů,zqisti obec, v ružmá dítě místo trvalého pobytu, zaÍazenídítěte do
jiné mateřské školy ($ 34 odst.4 školskéhozěkona}

Ptímanív pruběhu školníhoroku
šk"l.keho zákona
v *"1"d" . $ 34'
6.

pouze

můŽe být dítě přijato i v pruběhu školního roku, avšak

"d'tj
v přípaáě, kdy počet dětí v mateřské škole je nižšínež počet dětí' který bylo moáré v tomto

ikol.'i-

roce přijat

.

on"a.-

na prostorové, personální a ekonomické podmínky'

Přijímání na zkušební dobu
jehoŽ délka nesmí
Mateřská školu ,l,oi ř.dit"lkou rozhoduje o stanovení zkušebníhopobytu dítěte,
přesríhnout 3 měsíce ($ 34 odst. 3 školskéhozíkona).

7.

8. Podmínky pro přijímrínídětí

Přt přtjí"'á"í dlií k předskolnímu vzdě|ávinije třeba dodržet tyto podmínky:
Mateřská škola můžepřijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
kontraindikaci
má doklad , Že jeproti nrákaze imunní nebo se nemůžeočkovrání podrobit pro trvalou
($ 34 odst. s stotsteno zěkonaa $ 50 zékonač,.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi).

II. Přijímání dětí do mateřskě školy a sprdvní řdd
Soráyní řízení
vztahuje správní
Na rozhodování o přijímání dětí do mateřské školy podle $ 34 školskéhozákona se
(úěastnit se
právo
řád (viz $ 165 oáď z písm. b) školského zékona), neboť se zde zak|áďá
prea*otňrovzdéIáván|lmenovitě určenéosobě (dítěti) pod1e $ 9 správního řádu.
Obsah:
1,.

Zabájeniřizení

2. Přerušení správního Ťizeni
3. Založení spisu
4. Vydání rozhodnutí

5.oznámení rozhodnutí
6. VyznačenídoloŽky právní moci

7. Stížnost proti postupu mateřské školy

I. Zaháúerutizení

zu;

oet' t p'"oškolnímu vzděIávini je zahájením správniho řízenína žádost zákonného

zásfupce dítěte ($ aa a násl. správního řádu).

Zákowý zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádostmusí mít tyto náležitosti ($ 45 spráwího řádu):
- kdo ji podává (zakonný zust.'pce dítěte): jméno, příjmení, adresa bydliště
.účastníkřízení(dítě):jméno,příjmení,datumnarození
. co Žadatel (zákonný zastupce dítěte) Žádá,
.označenísprávníhoorgánu,jemuŽježádostdoručována,
- da1ší náleiitosti: powrzení o očkovánívsouladu s $50-Zák. č.258l2000sb., vplatném
platnými právními
zněni, pfipadně aaxi iďormace vyžádané ředitelkou MŠv souladu s
předpisy
- poapis osoby (zakonného zásfupce dítěte), která tak činí.

Žádosto přijetí dítěte kpředškolnímu vzdělávání|ze podat formou vyplněného tiskopisu, kteď si
žadate| vyzvedne v mateřské škole. Tento tiskopis má ýše uvedené náleŽitosti dle $ 45 správního
řadu.

Při podrínížáďosttje zákonný zástupce povinen předložit navýzwoprávněné uřední osoby průkaz
totožnosti ($ 36 odst.4 správního řádu).
2. Přerušení správního řízení

N'*i *'í

správní orgán (mateřská škola) v případě, že žádost neobsahuje
předepsané náležitosti ($ 64 spravního řádu). Tato skutečnost můženastat při žadosti o přijetí dítěte
školského
i. záravotním postiŽěním, kdy k žádosti chybí přílohy: doporuěení příslušného
podle
doklad
nebo
chybí
lékďe
$ 50
i doporučeníodborného
poradenského zaŤizení, případné
-ochraně
zákonem
veřejného zďtaví, Protože by mateřská škola nestihla
zžkona ě.25812000 Sb., o
nuhou,
stanovenou lhůfu pro vydrínírozhodnutí (30 dnů), přeruší správní Í:nent na dobu nezbytně
i
odborný
případně
která je zapotřebí k odótranění důvodůpřerušení (školsképoradenské zašizeni
Íizent
lékař áodají svá stanoviska). o ukončenípřerušení i1zení vyrozumí mďeřská škola účastniky
a provede o tom zipnam do sPisu.

pr"*'tt .p'"'*

3. Za\oženísoisu

Spis obsahuje:
. Žádost zákonného zastupce dítěte
- rozhodnutí mateřské školy,
- v případě rozhodnutí o nepřijetí doklad o předání stejnopisu rozhodnutí zakonne.mu
zastupci dítěte,
- dalšípísemnosti, které se vztahují k věci (doporučení příslušnéhoškolskéhoporadenského
zailzent případně i doporučení odborného lékďe)'
. informace o přerušení správního Ťízení,
. stíŽnost proti postupu správního orgiinu,

Formálně má spis podobu desek, do kterych jsou vkládiíny veškerédokumenty, které se ýkají
správního Íízeti.

Vydání rozhodnutí
originál rozhodnutí je za|oŽenve spise.

4.

5' oznámení rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání se

oznamují
po dobu
školy
zveřejněním uchazečůpoa priaotánym registračníměíslem na úřední desce mateřské
(Stejnopis
nejmáně 15-ti dnů. zverejnení* ,.^*u se považují tato rozhodnutí za oznámená.
rozhodnutí je moáré vydat zákonnému zastupci pouze najeho vyŽádání).

Ro"hod,,otí, tteq1m *e vyhovuje žádosti

se oznamuje doručenímstejnopisu. Doručenímusí bý doloženo
oznámení rozhodnutí o nepřijetí
-stvrzuj
eo že úyla písemnost doručena nebo Že poštovní zási|\a
písemným dokladem' kteý
je
ou,ut,.,ji"i rozhodnutí byla dodánao včetně dne, kdy se tak stalo. Forma ozntímenírozhodnutí
zaznamenána ve spisu.
6.

Vyznačenídoložky právní moci

zaróveň je
k doručení.

í, které je součástíspisu, je vyznačena právní moc rozhodnutí a
vyznačen den vyhlášení tohotó rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předrína

poŽádrání úěastníka frzení opatři mateřská škola doloŽkou právní moci
($ 73 a nasl' správního řádu).

Na

i

stejnopis roáodnutí

7. StíŽnost proti postupu mateřské školy

Š|rávnír.l.a o $ 175 upral.trje právo dotčenéosoby obracet se na správní orgián se stíŽnostíproti

póstupu správního orgánu. Zákowtý zástupce účastníkaÍlzern (=dítěte) můžepodat odvolání proti
iozhodnutí Mateřské školy o nepřijetí ve lhůtě 15 dnů od doručeníroáodnutí o nepřijetí. odvolání
podává zrákonný zástupce k příslušnémukrajskému uřadu prostřednictvím Mateřské školy.
odvolaní musí b;it odůvodněné.
Mateřská škola přijme odvoliání, přezkoumá, zda bylo podano v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody
odvoliíní. Spis přijímasíllořízenipostoupí do 30 dnů příslušnému krajskému uřadu jako odvolacímu
orgrínu. Na ztikladě těclrto náleŽitostí příslušnýkrajský uřad přezkoumá odvolání zákonného
zástupce a do 30ti dnů vydá rozhodnutí.

V Hospřízi 28.2.2014

Ivana Bočková
ředitelka MŠHospříz

Mateřská škoIa
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