Nejčastější dotazy v souvislosti s přijímacím řízením
• Kde je uvedena povinná předškolní docházka pro děti starší pěti
let?
§ 34 odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb. - Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak.
• Proč se přednostně přijímají děti starší 3 let ze spádového obvodu?
§ 34 odst. 3 zákon č. 561/2004 Sb. - Do mateřské školy zřízené obcí nebo
svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
• Jak je to s přijetím očkovaných a neočkovaných dětí ?
Podle §50 zákon č 258/2000 Sb. můžete přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ale pokud je pro
dítě docházka povinná, stahuje se na něj výjimka a dítě nemusí být očkováno,
aby bylo do MŠ přijato. §50 zákon č 258/2000 Sb. - Poskytovatel služby péče
o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou
činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola,
s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je
docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
• Mohou se přijímat děti z jiného obvodu ?
Pokud splní kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání a máte volné místo, pak
tomu nic nebrání. U dětí s povinnou předškolní docházkou je nutné informovat
ředitele spádové mateřské školy o této skutečnosti. §34a odst. 2 zákon
č. 561/2004 Sb. - Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí
ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové
mateřské školy.

• Může MŠ ukončit předškolní vzdělávání jakémukoliv dítěti ?
Nelze ukončit předškolního vzdělávání dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 zákon č. 561/2004 Sb.). Pro děti, pro které je
předškolní vzdělávání nepovinné, lze ukončit vzdělávání z následujících
důvodů:
a) dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz
mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. § 35 odst. 1 zákon č.
561/2004 Sb.
• Jak je to s omlouváním dětí v MŠ ?
§34a odst. 4 zákon č. 561/2004 Sb. - Podmínky pro uvolňování dětí ze
vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel
mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do
3 dnů ode dne výzvy.
• Na jak dlouho se může pozastavit přijímací řízení?
Řízení se podle § 64 odst. 4 správního řádu v takovém případě přerušuje na
dobu nezbytně nutnou, tzn. do doby, než zákonný zástupce odstraní nedostatek
žádosti tím, že potvrzení o očkování doplní.

