Mateřská škola Sloveč
Sloveč 100, 289 03 Městec Králové
Kontakt - 774 208 584, e-mail - ms.slovec@seznam.cz, IČO 75032783
PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ SLOVEĆ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
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Ředitelka školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro
podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní
rok. Termín je stanoven na termín 1.5.-16.5..
Do mateřské školy Sloveč jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku na základě
písemné žádosti zákonných zástupců.
Ředitelka školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte do MŠ Sloveč
k předškolnímu vzdělávání, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte
v MŠ Sloveč, maximálně však na dobu tří měsíců.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, přijaté
k předškolnímu vzdělávání, očkované být nemusí.
Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to
umožňují kapacitní podmínky.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhodne
ředitelka školy na základě písemného vyjádření poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího praktického lékaře nebo specialisty.
Zákonní zástupci dítěte při zápisu obdrží „Žádost o přijetí dítěte do mateřské
školy k předškolnímu vzdělávání“, kde je zákonný zástupce povinen doložit
vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle
očkovacího kalendáře.
Vrátí ji v předem daném termínu řádně vyplněnou a neporušenou k rukám
ředitelky školy.
Evidenční list, přihlášku ke stravování a ostatní tiskopisy obdrží rodiče
v předem stanoveném termínu. V evidenčním listu je zákonný zástupce opět
povinen doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně
splněno očkování dle očkovacího kalendáře.
Ředitelka školy informuje zákonné zástupce dítěte o přijetí či nepřijetí do MŠ
k předškolnímu vzdělávání písemně –ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte do
mateřské školy Sloveč - v předem stanoveném termínu a to nejpozději do 30
dnů ode dne zápisu předáním do vlastních rukou nebo doporučeným
dopisem, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu do MŠ.
O přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání v případě, že
počet přihlášených dětí přesáhne kapacitu školy, rozhoduje ředitelka dle
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kritérií pro školní rok 2022/2023. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání
ani pořadí podané žádosti.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto
dnech v mateřské škole.
Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat
pravidelně, zvláště pak po dobu adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě
bez řádné omluvy mateřskou školu nenavštěvuje po dobu delší než dva týdny,
může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské
školy.
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