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Dnem účinnosti tohoto předpisu je zrušena platnost Vnitřního předpisu č.1/2018 vydaného pod čj.:011/18 
k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání poskytovaném Základní školou a Mateřskou školou Žďár, Žďár 
102, 294 12 Žďár, okres Mladá Boleslav. 
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Čl.1. Úvodní ustanovení 
Tento předpis se vydává v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, s ustanovením § 2 odst. 4 zákona 
č.500/2004 Sb., Správní řád, s vyhláškou č.14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění, s § 50 
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
Čl.2. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
a/  O přijetí k předškolnímu vzdělávání a o ukončení předškolního vzdělávání rozhoduje ředitelka 
Základní školy a Mateřské školy Žďár. 
b/ Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok se koná v termínu od 2. do 16. května. 
Přesný termín a místo stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej na webových 
stránkách školy a obce. 
c/ Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte v mateřské škole Doubrava. 
d/ Děti jsou přijímány zpravidla na počátku následujícího školního roku. 
e/ Jestliže není naplněna kapacita mateřské školy, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i 
v průběhu školního roku. 
f/ o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a 
dorost. 
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Čl.3. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
Zákonný zástupce podá ve stanovený termín a čas v Mateřské škole Doubrava žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání a doloží vyjádření pediatra ke zdravotnímu stavu dítěte, včetně informace o 
pravidelném očkování. Za dítě, pro které bude předškolní vzdělávání povinné, se pravidelné očkování 
předložit nemusí. /Tiskopisy, které bude zákonný zástupce předkládat  při zápisu jsou na webu školy ke 
stažení, nebo si je zákonný zástupce může předem vyzvednout v Mateřské škole Doubrava/. 
                                                                        
Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány v tomto pořadí: 

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území 
školského obvodu, který tvoří Obec Žďár  

2. děti s místem trvalého pobytu na území školského obvodu, který tvoří Obec Žďár a to podle data 
narození od nejstarších po nejmladší  

3.  děti občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území Obce Žďár, 
děti cizinců ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popřípadě na 
základě jiného oprávnění a mají-li hlavní místo pobytu na území příslušné obce, jsou považovány 
pro účel přijímacího řízení za děti s místem trvalého pobytu na území Obce Žďár a to podle věku 
od nejstarších po nejmladší 

4. děti mladší tří let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu, který tvoří Obec Žďár, které 
dovrší 3 let do konce stávajícího kalendářního roku 

5. děti s trvalým pobytem mimo Obec Žďár a to podle věku od nejstarších po nejmladší 
 
 
Ze všech žádostí zaevidovaných v den a čas řádného zápisu v mateřské škole bude vytvořen 
pořadník v souladu s platnými podmínkami a kritérii pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do 
Mateřské školy Doubrava, Doubrava 210, 294 11 Loukov. 
V případě, že se uvolní ve výše uvedené mateřské škole místo, bude toto nabídnuto zákonným 
zástupcům dětí podle tohoto pořadníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Mgr. Petra Richtrová 
                                                  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Žďár 
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