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Mateřská škola Vodochody 

Školská 59, Vodochody 

e-mail: ms.vodochody@seznam.cz 

tel.: 722939365 

 

 

Směrnice k zápisu do Mateřské školy Vodochody 
Č.j.:S1/19c 

Kritéria zápisu 
Ředitelka Mš Vodochody, Školská 59, Vodochody  25069 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 

2. Vyhlášení místním rozhlasem 

3. Zveřejnění na webových stránkách obce Vodochody 

 

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 pro 

předškolní 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: 

1. povinně děti, které dovrší 5 let do 1.9. – předškolní děti – tzn. rok před nástupem do základní 

školy nebo děti s odkladem školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém školském 

obvodu – ve Vodochodech a Hošticích 

2. dále jsou přijímány děti dle věku, a to v pořadí podle data narození a mají ke dni zápisu trvalý 

pobyt ve Vodochodech a Hošticích a to až do naplnění kapacity 

3. v případě nenaplnění kapacity spádovými dětmi, jsou přijímány děti, které nemají trvalý 

pobyt ve Vodochodech a Hošticích, a to v pořadí podle data narození 

4. přednost přijmutí dítěte má jeho celotýdenní docházka a dítě zaměstnance 

5. dítě by mělo být dostatečně sociálně zdatné, psychicky odolné a přiměřeně k věku 

samoobslužné (bez plen) 

 

5 Zápisu do MŠ v období 1. – 16.5.2022 
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění 

pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) 
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s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. 

června 2022 do 15. července 2022, tj. konkrétně od 1-3.6.2022. 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою 
тимчасового захисту (strpěni) на території ЧР відповіднодо § 33 п. Пункт 1 а) Закону про 
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для  
цих  іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 рокупо 15 липня 2022 
року – конкретно від 1-3.6.2022 

 

5 Nabytí účinnosti Směrnice 
Směrnice nabývá účinnost k 1.4.2022 

 

 

 

 

Ve Vodochodech dne 1.4.2022 zpracovala: Mgr. Alena Pilnáčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Podpisem stvrzuji, že účastníku řízení (dítě) bylo přiděleno registrační číslo: ………………….. 

 

Já (jméno a příjmení) ……………………………………………………………………………………………………. 

Jsem byl/a seznámen/a s kritérii pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 

2022/2023. 

 

Byl/a jsem seznámen/a s průběhem přijímacího řízení, s termínem možnosti vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí /výsledky přijímacího řízení, důvody přijetí či nepřijetí, postup 

ředitelky školy/ před jeho vydáním (§ 36správního řádu)dne 11.5.2022 v době od 10°° do 

16°°hodin v ředitelně školy nebo po dohodě. 

 

Rozhodnutí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledky řízení u každého uchazeče dne 18.5.2022 po dobu 15 dnů na vchodových 

dveřích mateřské školy, zároveň na www stránkách školy. 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená. 

 

 

 

Ve Vodochodech dne ………………………………….                     Podpis …………………………………………. 
 


