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Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Na Zelince 1185 v Lipníku nad Bečvou, stanoví
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

O přijetí dítěte podle § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře ( ust. § 34
odst.6 školského zákona).
1. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, jejichž vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském
obvodu stanoveným Městským úřadem Lipník nad Bečvou.
Od 1.9.2017:
Přijímají se děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, pokud mají
místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu( § 179 odst.3).
Od 1.9.2018 :
Přijímají se děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, pokud mají
místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu( § 179 odst.3).
2. Dále se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
s trvalým pobytem mimo školský obvod.
3. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku,
pokud to dovolí kapacita školy.
5. Délka docházky do mateřské školy. (Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy,
délka jeho pobytu v těchto dnech docházka po celý kalendářní rok).
Přijímání dětí mimo termín zápisu: ( v průběhu školního roku) může být dítě přijato do
naplnění kapacity.
V Lipníku nad Bečvou

Dne 1.1.2018

Bc. Lenka Kašíková
ředitelka Mateřské školy

