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Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy 

I. 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání 
 

O přijetí dítěte do Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, 
rozhoduje ředitelka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle 
zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání 
podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. 
 
Zápis do mateřské školy se dle § 34 ods. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. května do 16. 
května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu 
je stanoven na 10.5.2022. Zápis do mateřské školy probíhá osobně nebo neosobně. Podrobné 
informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žádost o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na webové adrese mateřské školy: 
https://www.msmalinek.cz/zapis-do-ms-2/ 
 
V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v mateřské 
škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s 
kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle 
očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě 
předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Tato povinnost se 
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání 
jsou rozpracovány ve školním řádu školy. 
 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita 
školy. 

https://www.msmalinek.cz/zapis-do-ms-2/


II. 

                                Ukončení předškolního vzdělávání 

 
Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle § 35 
odst. 1 školského zákona.  
Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout 
o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže: 
se dítě bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva                      po sobě 
jdoucí týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, ukončení doporučí v 
průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně 
neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 
nedohodne si s ředitelem školy jiný termín úhrady. 
Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně tj. dětí v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky. 

 
 

III. 

  Závěrečná ustanovení 
 

Směrnice nabývá účinnosti dnem 18.4.2022. 
 
 
 

 
Příloha: 

 
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna na webové 
adrese mateřské školy https://www.msmalinek.cz/zapis-do-ms-2/ 
 
 
 

V Liberci dne 5. 4. 2022       

      Renfusová Kamila 

            ředitelka mateřské školy 
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