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PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERNÁ ZA BORY
Č. j. MŠ ČzB/4–17/ 2022
Účinnost od 4. 4. 2022
Zpracováno na základě vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, o předškolním vzdělávání; Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 34, § 35 a § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (bývá
převážně v období měsíce dubna předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno).
O termínech zápisu pro následující rok je veřejnost informována prostřednictvím nástěnky v budově
MŠ a na internetových stránkách mateřské školy. Přednostně jsou přijímány děti, které dovrší věku
5 ti let k 31. 8. daného roku. A také děti s trvalým pobytem v Pardubicích.



K tomuto zápisu nemohou podat přihlášku cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro tyto
cizince s místem pobytu ve spádové oblasti je určen zápis, který se bude konat 23.6.2022.
До цієї реєстрації не можуть подавати заявку іноземці, яким у Чехії було надано тимчасовий
захист згідно із законом про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.
Для цих іноземців з місцем проживання в спальному районі передбачена реєстрація, яка
відбудеться 23.06.2022 року.



Povinnost předškolního vzdělávání
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8. daného roku.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České
republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.
Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který
může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč. Vzdělávání se pro předškolní děti a starší poskytuje bezúplatně.


K zápisu je důležitá tzv. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy + další potřebné
informace/dokumenty. Zákonní zástupci vyplní osobní údaje na stránkách zapisyms.pardubice.eu
nebo na Magistrátu města Pardubic, odboru školství, kultury a sportu, oddělení školství, Štrossova 44,
po předchozí domluvě na tel. č. 46 6859 531 nebo e-mailu: zapisydoms@mmp.cz Vyplněnou žádost
vytisknou a nechají potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ
a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Razítko od lékaře by mělo být max. 1 měsíc
staré ke dni zápisu! Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci do MŠ až v daném termínu
zápisu. Dříve přihlášky nepřijímáme.



Součástí zápisu do mateřské školy jsou tzv. kritéria zápisu – bodové hodnocení dítěte, která mateřská
škola zveřejní v budově MŠ a na internetových stránkách společně s termínem zápisu pro daný školní
rok. Všechny přijaté žádosti v řádném termínu jsou obodovány dle stanovených kritérií pro daný školní
rok.



O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.



O výsledcích přijímacího řízení budou zákonní zástupci informování prostřednictvím seznamu
s registračními čísly, které obdrží při vyplnění online přihlášky.
Seznam s registračními čísly bude také vyvěšen ve venkovní vývěsce u mateřské školy a na
internetových stránkách společně s výsledky zápisu, tedy – přijat či nepřijat k předškolnímu vzdělávání.
Seznam bude vyvěšen po dobu 15 – ti dnů. Tím se rozhodnutí považuje za oznámená.



Ředitel školy informuje o výsledcích zápisu zákonné zástupce dítěte zasláním "rozhodnutí o přijetí
dítěte do MŠ" či rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ v písemné formě, případně "rozhodnutí o
přijetí dítěte do MŠ na zkušební dobu“ - a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké
míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.



Ředitel školy přijímá na daný školní rok nové děti do kapacity školy.



Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem
dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.



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, zajišťuje obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do
jiné mateřské školy.



O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitel školy dle podmínek školy, a to na
základě žádosti zástupce dítěte a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.



Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.



Do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny děti zpravidla od 3 do 7 let.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4. dubna 2022.
V Černé za Bory, 4. 4. 2022

Mgr. Jaroslav Karcol, ředitel ZŠ a MŠ

Dvorská Eliška Dis., vedoucí učitelka MŠ

