
Směrnice 2018/01 o kritériích a podmínkách přijetí dětí do Mš Vodochhody 

Ředitelka MŠ Vodochody, okr. Praha-východ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení zákona č. 

561/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., v 

platném znění, vydává tuto směrnici:  

1 Úvodní ustanovení  

Tato směrnice stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy.  

 2 Způsob zveřejnění konání zápisu   

1. Zveřejnění na webových stránkách MŠ Vodochody přijatých dětí pod kódem, který obdrží při zápisu.  

2. Vyhlášení městským rozhlasem 

3. Vyvěšení informačních letáků na veřejně dostupných místech Vodochod  

3 Podmínky pro přijetí  

1. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., v 

platném znění). Tato podmínka neplatí u povinného předškolního vzdělávání.  

2. Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce (§ 34 zákon č.561/2004 Sb., v platném znění)  

4 Kritéria pro přijímání dětí  

V případě, že počet žadatelů je vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí podle 

následujících kritérií:  

a) děti, které dovrší 5 let od 1. 9. do 31. 8. 2018 (tzn. rok před nástupem do ZŠ) nebo děti s odkladem školní 

docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (ve Vodochodech a Hošticích) 

b) děti, které mají k datu zápisu trvalý pobyt ve Vodochodech a Hošticích a k 1.9. 2018 dovrší 3 let v pořadí 

podle data narození  

c) v případě nenaplnění kapacity děti, které dovrší 5 let od 1.9. do 31. 8. 2018 (tzn. rok před nástupem do ZŠ) 

nebo děti s odkladem školní docházky a nemají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu 

d) v případě nenaplnění kapacity děti, které nemají trvalý pobyt ve Vodochodech a Hošticích a k 1.9. 2018 

dovrší 3 let v pořadí podle data narození 

e)  děti, které mají trvalý pobyt ve Vodochodech a Hošticích a k 31. 12. 2018 dovrší 3 let v pořadí podle data 

narození  

5 Rozhodnutí o přijetí 

a) Přijaté děti budou zveřejněny do 14 dnů na webových stránkách MŠ Vodochody pod kódem, který obdrží při 

zápisu.  

b) Nepřijaté děti dostanou rozhodnutí jejich zákonní zástupci na adresu trvalého pobytu dítěte 

6 Nabytí účinnosti Směrnice  

nabývá účinnosti k 21.5. 2018  


