
Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace 
 
 
Vnitřní směrnice č.: 
 
 
Název:  Kriteria přijímacího řízení 
 
Úvodní ustanovení: 
1/ Kriteria přijímání dětí do Mateřské školy Paceřice upravuje Školský zákon č. 561/2004Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
a/ O přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci správního 
rozhodnutí pouze ředitelka MŠ M. Křivancová, a to i v případech, kdy počet přihlášených dětí 
přesáhne počet, který lze přijmout. Povinností ředitelky je přednostně přijmout dítě 
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Ředitelka také rozhoduje o 
stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout 3 měsíce délky. 
 
b/ Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o 
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem 
v místě obvyklým. 
 
c/ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí zřizovatel, v případě, že trvalé bydliště dítěte 
je právě v obci, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 
 
d/ Dále se přednostně přijímají děti z obce Paceřice, na dalším místě děti z obcí, které mají 
s naší domovskou obcí uzavřenu smlouvu o finančních příspěvcích na provoz MŠ. Tyto 
podmínky jsou stanoveny pro zápis do MŠ, který bývá zpravidla vyhlašován v únoru, pokud 
budou rodiče shánět umístění pro své dítě v pozdější době /mimo zápis/ bude dítě přijato 
podle kapacitních možností bez těchto pravidel shora uvedených. 
 
e/ Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku, pokud to dovolí 
kapacitní možnosti. 
 
f/ Ředitelka může přijmout i dítě mladší tří let /v místě nejsou jesle/. 
 
g/ O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného 
vyjádření příslušného poradenského zařízení a po projednání integrace dítěte. 
 
h/ Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v §50 
zákona č. 258/2000Sb. 
 
 
 
Platnost od 1.1.2005 
 
Odpovídá: Marcela Křivancová, ředitelka MŠ 
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