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1. Úvodní ustanovení 
 

Tento vnitřní předpis Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace je zpracována podle: 
 

a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn 
 

b) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 280/2016 Sb. 
 

c) vnitřního předpisu „O stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“ čj. ŠP 150/2013 

 
Konkretizuje postup ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace při rozhodování: 

 

1) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole - Základní škole a 

Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.  
 

2) o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v Mateřské škole - Základní škole a 

Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. 

 

2. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 

Dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn musí zápis proběhnout v období od 2. května do 

16. května. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy vyhlašuje ředitelka po předchozí dohodě se 

zřizovatelem školy - Obcí Petrovice. - Informace o konání zápisu do Mateřské školy - budou 

zveřejněny na: 

 

a) vývěsce Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 
 

b) www stránkách (www.skola-petrovice.cz) Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy 

Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
 

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte, který chce přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ředitelce Základní školy 

a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace předloží: 

 

a)  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole - 

Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 
 

b) souhlas se zpracováváním osobních údajů dítěte 
 

c) vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a úplném očkování, Děti 

přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání odevzdají evidenční list 

s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu a o informaci zda bylo dítě očkováno dle 

očkovacího kalendáře. Tato sdělení o očkování má pouze informativní charakter a 

neovlivní přijetí dítěte k povinnému vzdělávání. 
 

http://www.skola-petrovice.cz/


O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy - rozhodne ředitelka Základní školy a 

Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na základě stanovených 

kritérií: 

 

1) potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte. Úplné očkování v případě dětí mladších 5 

- ti let. 
 

2) trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Petrovice. U cizince místo pobytu ve spádové oblasti 

 

 

3) věk dítěte:  

5 let a více k 31. srpnu.(Dítě zařazené k povinnému předškolnímu vzdělávání) 

Přednostní právo na přijetí mají děti, které dovrší 4 roky k 31. srpnu 2017. 

Děti mající 3 roky k 31. srpnu 2017. 

Děti mající 2 roky a dovrší věku 3 let k prosinci 2017. 

Děti mající 2 roky a dovrší věku 3 let v druhém pololetí školního roku 2017/18. 

 

4) dalších pomocných kritérií jako např. sourozenci již navštěvující mateřskou školu  či Základní 

školu Petrovice 

5) V případě, že počet žádostí o přijetí splňující všechna výše uvedená kritéria do mateřské školy 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, rozhoduje o jejich přijetí datum 

narození 

 

Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, je stanoven na dobu 3 měsíců (viz. § 34 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších změn. Tato zkušební doba bude a stanoven všem přijatým dětem, kromě 

dětí s povinnou předškolní docházkou. 

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole i v průběhu školního roku. 

 

3. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte navštěvující 

mateřskou školu - o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole  

 

Všechny zákonné důvody vedoucí k ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole jsou uvedeny 

v § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. –  

 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší 

než dva týdny, 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní 

stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. 

 

4. Individuální vzdělávání  

Dle novely školského zákona má zákonný zástupce možnost vzdělávat dítě individuálně bez 

pravidelné docházky do mateřské školy. Pokud zákonný zástupce zvolí možnost individuálního 

vzdělávání je povinen tuto skutečnost oznámit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku ředitelce školy. V průběhu individuálního vzdělávání je povinen zákonný zástupce s dítětem 

docházet na konzultace. Pokud nebude tato podmínka dodržena, ředitelka školy má právo ukončit 

individuální vzdělávání a nařídit pravidelnou docházku do mateřské školy. 



 

Tento vnitřní předpis „O přijímání dětí do Mateřské školy“ nabývá platnost 5. dubna 2017 a zcela ruší 

předcházející směrnici „O přijímání dětí do Mateřské školy“ ze dne22. srpna 2013. 

 
 

V Petrovicích, dne 4. dubna 2017   

 

                                                                                                        Mgr. Květa Leistnerová 

                                                                                                                     ředitelka školy 
 


