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Ustanovení této směrnice vymezuje zásady a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) pro
období, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu
mateřské školy.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel mateřské školy. Ředitel
mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení
podle kritérií. Kritéria pro přijímání dětí jsou součástí této směrnice. Základním kritériem pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání je adresa trvalého bydliště a věk dítěte. Ředitel školy má právo
přihlédnout k okolnostem hodného zvláštního zřetele jako je tíživá sociální situace. Zákonní zástupci
dítěte mohou předložit právní podklady např. o sociální situaci rodiny apod.
Dle ustanovení § 33 školského zákona je hlavním cílem mateřské školy předškolní výchova a
vzdělávání. Dítě, které se hlásí k přijetí k předškolnímu vzdělávání, již proto musí být způsobilé plnit
požadavky, které jsou stanoveny rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím
programem dle ustanovení §4 a §5 školského zákona v platném znění. Dále musí mít dítě osvojeny
základní hygienické návyky, udržovat osobní čistotu a mít osvojeny základní návyky sebeobsluhy.
Zásady a pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy
Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od 2 zpravidla do 6 let. Děti se přijímají k 1. 9.
2021. Vznikne-li možnost přijetí dítěte na uvolněné místo v průběhu školního roku, je možno
doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti ze zápisu, který proběhl v květnu 2020 po dohodě se
zástupkyní ředitele pro mateřskou školu.
Ředitel školy může přijmout k předškolnímu vzdělávání pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ředitel školy může přijmout i dítě, které se nepodrobilo
pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či nemůže očkování podrobit z
důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Počínaje datem 1. 9. 2021 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před
tímto dnem dosáhlo pěti a více let a ještě nezahájilo povinnou školní docházku.

web: www.zsnovarise.cz e-mail: podatelna@zsnovarise.cz
IZO: 600 117 146, IČO: 70987891, ČÚ: 2001113110/2010

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše
příspěvková organizace
Březinova 193, 58865 Nová Říše ☼ tel.: 567 318 134

Kapacita mateřské školy je stanovena hygienickými předpisy a nesmí být překročena. Při
obsazování volných míst je ponechána rezerva 1 – 3 volných míst pro případ odkladu školní docházky
nebo možného návratu dítěte z 1. třídy základní školy pro školní neúspěch či pro případ kladně
vyřízeného odvolání k nepřijetí dítěte do mateřské školy. Pokud taková situace nenastane, nabídnou
se rezervovaná místa dětem nepřijatým z řádného zápisu pro rok 2021 - 2022 a to v termínu do 30. 9.
2021 dle platných kritérií. Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu v takovém případě vyrozumí
zákonné zástupce.
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním
řízení. Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od podání žádosti o přijetí. Zákonní zástupci se mají právo
v případě nesouhlasu s výsledkem proti rozhodnutí odvolat do 15 dní od vydání rozhodnutí.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem na volně přístupném místě a na webových stránkách
mateřské školy. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti (tedy nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní)
bude doručeno na adresu uvedenou v žádosti.
Odvolání k nepřijetí dítěte zasílají zákonní zástupci řediteli školy, ten přezkoumá, zda bylo
podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů
Krajskému úřadu v Jihlavě, jako odvolacímu orgánu k vyřízení. Krajský úřad přezkoumá odvolání
zákonného zástupce do 30 dnů a vydá písemné rozhodnutí.
Způsob docházky si zákonní zástupci dohodnou u zápisu se zástupkyní ředitele pro mateřskou
školu. I děti, jejichž zákonní zástupci čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou mohou uplatnit
celodenní docházku.
Děti se přijímají vždy k 1. 9. daného školního roku. Tímto dnem také vzniká povinnost
zákonných zástupců platit školné (úplatu za předškolní vzdělávání)a to i v případě, že dítě nastupuje
později v průběhu školního roku.
Dítě je přijato trvale po dobu jeho docházky do mateřské školy. Zákonní zástupci mají právo
kdykoliv, bez udání důvodu ukončit docházku dítěte do mateřské školy. A tuto skutečnost písemně
oznámit řediteli mateřské školy. Vyjma dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, pro které je
vzdělávání povinné.
Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. Školné se platí i o prázdninách dle platné sazby ve
směrnici o úplatě za vzdělávání.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá 1x ročně. Doplňující, mimořádný či dodatečný
termín zápisu není povolen.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
1. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 5 let a mají trvalé bydliště na území obce Nová Říše
v pořadí od nejstarších po nejmladší.
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2. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 5 let a mají trvalé bydliště na území obcí Bohuslavice,
Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Jersice, Jindřichovice, Krasonice, Rozseč, Vápovice,
Vystrčenovice nebo Zdeňkov v pořadí od nejstarších po nejmladší
3. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 4 let a mají trvalé bydliště na území obce Nová Říše
v pořadí od nejstarších po nejmladší.
4. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 4 let a mají trvalé bydliště na území obcí Bohuslavice,
Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Jersice, Jindřichovice, Krasonice, Rozseč, Vápovice,
Vystrčenovice nebo Zdeňkov v pořadí od nejstarších po nejmladší.
5. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let a mají trvalé bydliště na území obce Nová Říše
v pořadí od nejstarších po nejmladší.
6. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let a mají trvalé bydliště na území obcí Bohuslavice,
Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Jersice, Jindřichovice, Krasonice, Rozseč, Vápovice,
Vystrčenovice nebo Zdeňkov v pořadí od nejstarších po nejmladší
7. Děti, které nemají trvalé bydliště na území Nové Říše nebo obcí Bohuslavice, Červený Hrádek,
Dolní Vilímeč, Jersice, Jindřichovice, Krasonice, Rozseč, Vápovice, Vystrčenovice a Zdeňkov
v pořadí od nejstarších po nejmladší.
8. Děti mladší 3 let bez ohledu na trvalé bydliště v pořadí od pořadí od nejstarších po nejmladší.
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