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Obsah a organizace předškolního vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
1. Mateřská škola je druhem školy. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci.
Vyučovacím jazykem je jazyk český.
2. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho
osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
3. Vzdělávání v MŠ Srdíčko se uskutečňuje ve 4 třídách.
Organizace předškolního vzdělávání
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší
3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je
způsobem v místě obvyklým.
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy.
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem. (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.)
(6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost.
(7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35
Ředitel 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 ředitelem jiný termín úhrady.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy,
organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další
speciální péči o děti.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 1
Podmínky provozu a organizace mateřské školy
(1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem
vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného
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působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
(2) Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.
(3) Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem péči nejdéle 6,5 hodiny denně.
(4) Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní i noční péči; v mateřské škole s
internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.
(5) V rámci mateřské školy s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním nebo
nepravidelným provozem.
(6) Provoz mateřské školy může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí
upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců dětí.
(7) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od
1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské
školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše
5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky.
(8) Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
(9) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení
vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(10) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte
dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
(11) Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3
Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu,
popřípadě v obou měsících.
(2) Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo
přerušení provozu oznámí ředitel mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Na
základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané řediteli mateřské školy nejpozději 30 dnů před
omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt
dítěte v jiné mateřské škole.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2020/2021 činí 1 251 Kč na měsíc
Denní stravné na dítě:
Celodenní stravné na měsíc činí 1 056 Kč
děti s odloženou školní docházkou na měsíc činí 1 100 Kč
Děti, které dovrší 5 a 6 let věku a od 1. 9. 2021 zahájí školní docházku, jsou osvobozeny od
platby školného. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem povinné školní
docházky zřizované obcí se poskytuje bezúplatně.
Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
(dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
(§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže
řediteli mateřské školy.
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Organizace školy
Podmínky přijímaní dětí MŠ
§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší
3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Ředitel
MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti k přijetí
dítěte - z pravidla v měsíci březnu, oznámeno na vývěskách MěÚ, kurýru, internetových
stránkách mateřské školy, jeden měsíc předem. Žádosti o přijetí podávají pouze zákonní
zástupci dětí.
2. Ředitel MŠ rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle
§ 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 3.
3. Do MŠ jsou přijímány pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním a mají o této
skutečnosti doklad. Děti, které plní povinnou školní docházku tento doklad mít nemusí.
4. Kritéria o přijetí dětí
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude řídit dle
následujících kritérií a pravidel.
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 řediteli mateřské školy. V den podání žádosti
je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci.
Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele 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.

Základní kritéria:
Zákonná povinnost - přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského
obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání
je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.
Trvalé bydliště žadatele (dítěte) – přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm
na území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.
Trvalé bydliště je třeba prokázat při zápisu.
Věk zpravidla od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy
právní nárok. (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1.
9. 2021), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení
nového školního roku).
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
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Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti, mohou
být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let, které jsou zdravotně způsobilé,
mentálně a sociálně zralé pro vstup do předškolního zařízení, přednostně ty, které požádají o
vzdělávání formou celodenní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, které nepatří do příslušného školského obvodu
Převýší-li počet požadavků 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 a děti,
které k 31. 8. 2021 dosáhly věku tří let.
Ostatní děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození
a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ,
přednostně ty, které požádají o vzdělávání formou celodenní docházky
Informace o průběhu povinného vzdělávání
 Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno formou pravidelné docházky v rozsahu
4 hodiny denně v každý pracovní den, kdy je mateřská škola v provozu, mimo období
školních prázdnin nebo omezení či přerušení provozu z technických důvodů.
Začátek povinné docházky je stanoven na 8.15 hodin a končí v 12.15 hodin.
Zákonný zástupce je povinen přivést dítě do třídy včas.
 Nepřítomnost dítěte se omlouvá dle bodu 11. školního řádu a následně písemně na
omluvném listu ihned po příchodu dítěte do mateřské školy.
 Povinné předškolní vzdělávání lze realizovat i formou individuálního vzdělávání dle
 § 34 b školského zákona. Zákonný zástupce doručí řediteli školy oznámení o
individuálním vzdělávání 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního
roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy
bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli.
 Mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech v posledním týdnu v měsíci listopadu. Zákonný zástupce je povinen ve
stanoveném, případně náhradním termínu (2 týden v prosinci), zajistit účast dítěte u
ověření. V opačném případě ukončí ředitel individuální vzdělávání dítěte. Zákonný
zástupce bude o přesném termínu informován minimálně 1 měsíc předem.
 Pro děti, které trvale žijí v cizině, není předškolní vzdělávání povinné.

V Říčanech dne: 1. 9. 2021

Jiřina Řeháková
ředitelka
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