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Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka mateřské školy.
V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude
právní moci.
Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat.
Žadatelem o přijetí do mateřské školy je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není
procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním
z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb.,
správní řád.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 se bude řídit dle následujících
kritérií a pravidel.
Základní kritéria:
1. Zákonná povinnost - přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé s trvalým pobytem v
příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejichž
předškolní vzdělávání je ze zákona povinné.
2. Trvalý pobyt žadatele (dítěte) – přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým pobytem na
území příslušného školského obvodu tj. města Říčany a jeho osadních částí - Radošovice,
Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.
3. Věk od tří let žadatele – dítě splní kritéria, pokud k poslednímu dni, který předchází zahájení
nového školního roku tj. k 1. 9. dosáhne požadovaného věku.
4. Doklad o povinném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní případně, že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví).
U dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, není očkování podmínkou pro přijetí do
mateřské školy
Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti, mohou být v
případě volných míst přijímány, dále děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně
způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
Převýší – li počet žádostí na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy,
postupuje správní orgán takto:




v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů jsou
přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky, dále
děti, které k 31. 8. dosáhly věku čtyř let a následně děti, které k 31. 8. dosáhly věku tří
let, avšak pouze do uvolněné kapacity mateřské školy, které mají trvalé bydliště ve
spádové oblasti.
Mladší než tříleté děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data
narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity
MŠ.

