
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice,
 okres Hodonín, příspěvková organizace 696 39 Lovčice, čp. 119

IČ: 709 87 131, tel.: 518 633 472
www.zslovcice.eu

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Základní ustanovení:

1. Mateřská škola přijímá 24 dětí na jednu třídu, umožněné vyhláškou č. 14/2005 Sb.§ 2
2. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy.
3. Mateřská škola přijímá děti ve věku od 3 let.
4. Mladší děti (od 2 do 3 let) mohou být pro daný školní rok zapsány pouze za 

předpokladu volné kapacity a stanovených podmínek. Dítě musí dokázat 
komunikovat, dokáže dodržovat osobní hygienu, nenosí plenky, dokáže 
spolupracovat při sebeobslužných činnostech ( zejména převlékání) s dospělou 
osobou, při stolování se samostatně nají lžící, pije z hrníčku. Při činnostech nesmí 
projevy dítěte rušit ani omezovat ostatní děti. Má 3 měsíční zkušební dobu. Pokud 
během této doby nezvládne adaptaci a režim, může ředitelka školy přerušit nebo 
ukončit docházku do mateřské školy.

5. Zákonní zástupci se dostaví k zápisu do mateřské školy v předem zveřejněném 
termínu.

6. Mimo termín řádného zápisu mohou být děti přijímány pouze v případě volné 
kapacity.

7. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí obdrží zákonný zástupce písemně na adresu 
uvedenou v přihlášce do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas s rozhodnutím 
ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou 
prostřednictvím ZŠ a MŠ Lovčice ke Krajskému úřadu. V souladu s §36, odst.3 
zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do 
spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
před vydáním rozhodnutí do 14 dnů po termínu zápisu do mateřské školy. 

Kritéria:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. Děti, které dosáhly do 31.8. pěti let mají 
povinnost plnit předškolní vzdělávání. 

2. Děti zaměstnaných rodičů od věku 3 let s trvalým pobytem v místě mateřské školy.
3. Děti zaměstnaných rodičů ze sociálně slabého prostředí a matek samoživitelek s 

trvalým pobytem v místě mateřské školy.
4. Sourozenci již přijatých dětí, které k 31. 8. dovrší 3 let věku.
5. Ostatní děti – dle věku od nejstarších.

Stanovená kritéria nabývají účinnosti dne 1.4. 2019

V Lovčicích 28.3. 2019                                                             Mgr. Denisa Dušíková, ředitelka školy

http://www.zslovcice.eu/

