
 

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace 

Hlavní 85, 691 27 Popice 

 

 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí od školního roku 2017/2018 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií níže 

uvedených. 

KRITÉRIA: 

1) V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před 

nástupem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Popice. 

2) Dítě, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhne čtyř let věku s trvalým bydlištěm v obci Popice. 

3) Dítě s trvalým bydlištěm v obci Popice nebo jeden zákonný zástupce s trvalým bydlištěm v obci   

    Popice.    

4) Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu. 

5) Dítě mladší tří let s místem bydliště v obci Popice. 

6) Dítě s jiným trvalým bydlištěm. 

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. Dle § 183 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí o přijetí do 

mateřské školy provádí ve správní řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad prostřednictvím 

ředitelky školy. 

 

 

V Popicích 1. 3. 2017                                                                        Mgr. Blanka Šťastná, ředitelka školy 



POVINNÉ  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2017 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 

k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ 

povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. 

Termín zápisu do MŠ Popice je 4. května 2017, v době od 15.00 do 16.00 hodin. 

Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu 

přestupkové řízení.  

Organizace výuky předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky v MŠ 

1) Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 

minimálně 4 hodin denně (např. 8.00 – 12.00) 

2) Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte 

3) V případě, že dítě nebude docházet do MŠ a nebude řádně omluveno,  bude 

kontaktováno pracoviště OSPODu (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a bude 

zahájeno správní řízení. 

4) Rodiče neplatí školné 

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní 

docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle 

doporučení MŠ. 

Podmínky individuálního vzdělávání 

1) Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně 

oznámit o individuálním vzdělávání. 

2) Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a 

shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení. 

3) Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu 

(listopad, prosinec) 



4) Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud 

zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním 

termínu (ukončí ředitel školy, odvolání proti rozhodnutí ředitele o ukončení 

individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek, dítě nelze opětovně 

individuálně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku 

5) V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale výdaje spojené 

s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte 

 


