
PŘIJÍMACÍ   ŘÍZENÍ   PRO   ZAŘAZOVÁNÍ   DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2021-2022 

V  MATEŘSKÉ   ŠKOLE  SLUNÍČKO   VE   SLUŠOVICÍCH 
 

1. Pro příslušný školní rok jsou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

přednostně přijímány děti zapsané v řádném termínu. Termín vyhlašuje 

ředitelka školy vždy nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním a je 

zveřejněn v místní kabelové televizi, ve Slušovických novinách, na 

webových stránkách školy a na obou budovách mateřské školy. 

Obvyklým termínem pro přijímání žádostí je první polovina května. 

 

2. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku 3-6 let a děti   

     s odkladem školní docházky. 

 

3. Pokud počet zapsaných dětí převyšuje kapacitu mateřské školy, jsou děti 

zařazovány k předškolnímu vzdělávání podle stanovených kritérií, pořadí 

při podání žádosti není rozhodující. 

 

4. Při zařazování dětí podle kritérií je rozhodující věk dítěte k 31.8. 

příslušného kalendářního roku. 

 

5. Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, děti mohou být do mateřské 

školy přijímány i během školního roku. Přednostně jsou zařazovány děti, 

jejichž nárok nebyl uspokojen k 1.9. příslušného školního roku a byly 

zapsány v řádném termínu. 

 

6. Ve výjimečných případech mohou být k předškolnímu vzdělávání 

zařazeny děti mimo stanovený postup a kritéria, pokud to vyžaduje 

naléhavá rodinná situace případně jiné vážné důvody. 

 

7. V průběhu přijímacího řízení mají zákonní zástupci možnost nahlédnutí 

do  spisu  svého dítěte, vedeného v  souvislosti  s přijímacím  řízením  do  

     mateřské školy. V současné krizové situaci nestanovuji konkrétní termín  

 a čas, pro individuální naplnění tohoto požadavku využijte telefonickou 

     domluvu s ředitelkou školy. 

 

8. O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka 

školy rozhodnutí, které je rodičům předáno proti podpisu, a proti němuž 

se mohou v odůvodněných případech odvolat. 

 

9. O výsledku správního řízení budou rodiče informováni vyvěšením listiny 

na vchodových dveřích a internetových stránkách školy, pod registračním 

číslem přiděleným při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 

11.6.2021 
 

Ve Slušovicích  17.3.2021                                                                       Bc. Eva Vyvlečková 

                                                                                                                     ředitelka školy 


