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Směrnice ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy.
Ředitelka mateřské školy Bukovany, příspěvkové organizace, Bukovany 33, stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165
odst. 2. písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla ve věku od tří let do začátku povinné
školní docházky. Děti mladší tří let nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy a musí být
schopny zvládat samostatně základní úkony sebeobsluhy a plnit školní vzdělávací program. Pro
děti mladší tří let bude stanoven zkušební pobyt v délce tří měsíců.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě
s odkladem povinné školní docházky.
III.
Mateřská škola přijímá děti do výše stanovené kapacity. Děti jsou přijímány na základě
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Při podání písemné žádosti bude každému
účastníkovi přiděleno registrační číslo. Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti
přijímány v průběhu roku pouze v případě volné kapacity.
IV.
Výsledky správního řízení budou známy do 15 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o
přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na
webových stránkách a také na vstupní brance mateřské školy. Písemnou podobu rozhodnutí o
přijetí si rodiče mohou vyzvednout po vyvěšení výsledků správního řízení po dohodě
s ředitelkou mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole bude zasláno v písemné podobě.
V.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte
v mateřské škole.

VI.
Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria v bodu II., vychází ředitelka při přijímání dětí do
mateřské školy z kritérií v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým
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hodnocením. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším).

VII.
Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze podat do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuji tato
kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bukovany, ke kterým se
bude přihlížet při přijímacím řízení.

1. Děti, které dovrší pěti let věku k 31.8. a děti s odkladem povinné školní
docházky

30 b.

2. Trvalý pobyt dítěte v obci Bukovany nebo
v Bukovanech (nájemní smlouva, kupní
nemovitostí)

30 b.

prokazatelné
smlouva, výpis

bydliště
z katastru

3. Děti, které dovrší 4 let do 31.8.

8 b.

4. Děti, které dovrší 3 let do 31.8.

5 b.

5. Děti s trvalým bydlištěm mimo obec Bukovany

5 b.
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