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Informace o průběhu přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2018 – 2019
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017 – 2018:
Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ
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- § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání (§ 34 a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve
školském obvodu dle místa trvalého pobytu (školský obvod je území obce Lhotka),
v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34 a odst. 2
školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu
nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.
Změna termínu zápisu
Od školního roku 2017-2018určuje školský zákon závazný termín zápisu
k předškolnímu vzdělávání na období od 2. Května do 16. Května.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 8:00 do 12:00
v budově mateřské školy. Žádosti o přijetí a Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do
mateřské školy (Potvrzení lékaře) si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské
škole nebo vytisknout z internetových stránek obce Lhotka. Podáním vyplněné
žádosti a Přílohy k žádosti zákonným zástupcem v mateřské škole v den zápisu se
zahájí přijímací řízení ve věci podané žádosti - rozhodování.
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Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 9.6.2018.
Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, doložené Přílohou k žádosti o
přijetí dítěte do mateřské školy (Potvrzení lékaře). S žádostí a Přílohou k žádosti
předloží zákonní zástupci i občanský průkaz a rodný list dítěte.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Kritéria pro přijímání
1. Zápis je povinný pro všechny děti, které k 31.8.2018 dosáhnou pátého roku věku a
školu dosud nenavštěvují a také děti s odkladem povinné školní docházky. Dítě
nedokládá potvrzení o očkování- bude přijato.
2. Dítě, které k 31.8.2018 dosáhne nejméně třetího roku věku, předkládá potvrzení o
řádném očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má
trvalé bydliště v obci Lhotka, bude přednostně přijato.
3. Dítě, jehož rodič je zaměstnancem zřizovatele MŠ Lhotka, příspěvková organizace
nebo zaměstnancem MŠ Lhotka, příspěvková organizace (§ 34 odst. 8 zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších podpisů), musí být řádně očkováno dle § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen řádně očkováno),
bude přijato.
4. Dále budou děti přijímány podle součtu získaných bodů do naplnění volné
kapacity MŠ. Dítě musí být řádně očkováno.
Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria,
podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí
podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria
Věk dítěte
k 31.8.2018
Bydliště
Specifika

Mladší tří let
3 roky
Lhotka
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
Dítě má specifické vzdělávací potřeby –
doporučení PPP, SPC doložené doporučením
odborného pracoviště, důvodná doporučení
OSPOD, …
Počátek vzdělávání 1.9.2018
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Bod. Hodnocení
1
1
1
1
2
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Při přijímacím řízení se sčítají všechny přidělené body daných kritérií konkrétního
dítěte a seřazují se od nejvyššího počtu k nejnižšímu. V případě shody počtu bodů
rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. Ve
výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.
Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie, i občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2
písm. d) školského zákona.
Ředitelka Mateřské školy Lhotka posoudí všechny žádostí o přijetí a rozhodne na
základě zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení.
V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci možnost nahlížení do spisu
( § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.) dne 17.5.2018 od 11:00 do 13:00.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý
uchazeč při zápisu, na Úřední desce v mateřské škole a na webových stránkách
obce Lhotka.
Rozhodnutí o nepřijetí bude po ukončení správního řízení zákonným zástupcům
dítěte zasláno do datové schránky, nebo předáno osobně, případně odesláno poštou
do vlastních rukou.
Ve Lhotce 26.2.2018

Miroslava Laníková
ředitelka mateřské školy

