
Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, 

691 44, Lednice 

 
 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE  

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však děti od 2 let (§34 odst.1 školského zákona) 

 Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplívá, že předškolní vzdělávání spočívá především 

ve vzdělávací činnosti. 

 

 Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno 

plnit požadavky: 

- stanovené RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) 

- ŠVP PV (Školním vzdělávacím programem předškolního vzdělávání - mateřské 

školy Lednice) 

- Školním řádem mateřské školy Lednice 

 

 Dítě, do mateřské školy přijímá ředitelka, na základě žádosti zákonných zástupců 

dítěte 

  

 Formuláře – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list“ 

dítěte si mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole nebo stáhnout 

z webových stránek www.mslednice.cz které doloží u zápisu spolu s dalšími 

potřebnými dokumenty: 

 

 Žádost o přijetí (vyplněný a podepsaný formulář jedním ze zákonných zástupců, 

(potvrzenou od lékaře o řádném očkování) 

 Evidenční list dítěte  

 Občanský průkaz zákonného zástupce 

 Soudní rozhodnutí např. (svěření dítěte do péče matky, otce, střídavá péče, pěstounská 

péče apod.)  

 U dítěte se zdravotním postižením: 1.  Doporučení příslušného školského  

                                                                      poradenského zařízení 

http://www.mslednice.cz/


                                                                                2.      Doporučení lékaře 

 Žádost o přijetí může podat jeden z rodičů v případě, že třetí osoba je zpravidla 

v dobré víře (neví o neshodě rodičů). Pokud jeden z rodičů před zahájením řízení, či 

během něho projeví nesouhlas, nebo mateřská škola může neshodu rodičů z určitých 

okolností dovodit, např. probíhající soudní řízení o svěření dítěte do péče (a nemůže 

být tak v dobré víře), je nutné k pokračování v řízení buď souhlas druhého rodiče nebo 

rozhodnutí soudu (ustanovení § 877 odst. 1.občanského zákoníku, zákon č.89/2012 

Sb.,). 

 Mateřská škola vyzve rodiče, aby doložili jednu z výše uvedených skutečností s tím, 

že jinak nebude moci být v řízení pokračováno. 

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ 

 Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani 

nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů 

trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 

 Předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1.9.2019 dosáhlo pěti let a 

více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Viz.§ 34 odst.1. zákona 

č.561/2004 Sb.,školský zákon,v platném znění (dále jen školský zákon). 

 

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením 

 

 Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím 

do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti 

infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se 

nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci." 

 Zůstává možnost zapsání dítěte i do jiné než spádové mateřské školy 

Zákonní zástupci mohou i nadále zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání také v 

jiné než spádové mateřské škole. 

 Zvýhodnění dle spádové mateřské školy. Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s 

trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy se pro školní rok 2019/2020 

vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 3 roky k 1.9.2019. 

Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v 

souladu s novelizací školského zákona. 

 přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze popsaná kritéria.  

 

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v 

mateřské škole v termínu zápisu, který je zveřejněn na nástěnkách v mateřské škole a 

na webových stránkách. 



 Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou. 

 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního zařízení se zdravotním postižením 

rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a 

dorost. 

 Rozhodnutí,  kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení se 

oznamují zveřejněním seznamu uchazečů nejpozději do 30 dnů po zápisu pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče zveřejněním 

na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče 

nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách MŠ 

 

 na úřední desce na dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu 15 

dnů. Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

  

 Rozhodnutí, kterými se zamítá žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, se vydává do 

30 dnů po zápisu a zákonný zástupce si písemné vyhotovení může vyzvednout osobně 

v mateřské škole oproti podpisu nebo písemné vyhotovení obdrží zákonný zástupce do 

vlastních rukou na doručenku. 

 

 Zákonný zástupce pravdivě informuje v přijímacím řízení o zdravotním stavu a 

zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání (např. dítě bere léky, je v péči specialisty, má dietu, 

alergii,…) 

Děti, které potřebují zvláštní stravování – dieta, můžeme přijmout až po dohodě s pí. 

vedoucí školní jídelny ZŠ Lednice (jiný právní subjekt) 

 

 O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy 

 

Povinné předškolní vzdělávání: 

 

 Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku 

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte  

 

 Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 

dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona   

 



 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské 

škole – (Mateřská škola Lednice), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou 

mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte 

 

 Zákonný zástupce je povinnen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 

stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00hod 

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

školních prázdnin 

 

 Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž 

je vzděláváno. 

 

 Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 

vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní 

vzdělávání, dopustí se tím přestupku 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání 

 

 Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte 

 

 Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 

dítěte. 

 

 Zákonný zástupce je povinen, doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů 

ode dne výzvy 

 

 Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, 

informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje 

 

 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný 

zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle 

oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

 

 Omlouvání dítěte je možné osobně učitelce dané třídy, telefonicky nebo 

prostřednictvím internetové aplikace www.nasems.cz  

 

Individuální vzdělávání dítěte 

 

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce 

http://www.nasems.cz/
http://www.nasems.cz/


spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte 

 

 V případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce povinen dostavit se s dítětem 

na tzv. přezkoušení – vždy poslední čtvrtek v měsíci listopadu od 13h a náhradní 

termín je stanoven na první čtvrtek měsíce prosince, rovněž od 13h. U individuálního 

přezkoušení bude vždy přítomna minimálně 1 učitelka mateřské školy a na základě 

přezkoušení dítěte vyhotoví zápis a sdělí případná doporučení rodičům.  

 

 Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu 

 

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 

výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 

níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 Zákonnému zástupci dítěte, které bude přijato k předškolnímu vzdělávání, začíná 

povinnost hradit měsíční úplatu za vzdělávání 

 

 Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze u dětí s povinnou školní 

docházkou, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy, a děti 

s odkladem docházky. 

 

 

 

Mgr. Simona Kratochvílová 

                                                                                               Ředitelka mateřské školy  


