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ČL.1. Úvodní ustanovení 
Tento vnitřní 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, 
v platném znění, 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 na dobu určitou 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou rozhoduje ředitelka Základní školy a Mateřské 
školy Žďár. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej na 
webových stránkách obce a školy. Žádost o přijetí dítěte a další tiskopisy jsou k dispozici zákonnému 
zástupci dítěte ke stažení na webových stránkách školy /www.skola-zdar.eu/, nebo k vyzvednutí 
v Mateřské škole Doubrava. Vyplněnou žádost a kopii evidenčního listu včetně informace o pravidelném 
očkování ze svojí mateřské školy, kam dítě dochází k předškolnímu vzdělávání, zákonný zástupce přinese 
osobně ve stanovený den a čas řádného termínu zápisu a předá zástupkyni ředitelky pro mateřskou školu 
k zaevidování. Za dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se potvrzení o očkování nepožaduje. 
 Po zaevidování žádosti bude účastníku řízení přiděleno registrační číslo. 
Čl.3. Kritéria pro p řijetí dít ěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou 

1. Děti docházející k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených obcemi Loukovec, 
Březina, Příšovice, Všeň 

2. Děti budou přijaty dle přiděleného registračního čísla dle času podání žádosti až do naplnění 
kapacity mateřské školy 

Ze všech žádostí přijatých v době a čase řádného termínu zápisu bude vytvořen pořadník v souladu 
s platnými podmínkami a kritérii pro přijetí dětí na dobu určitou k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy Doubrava, Doubrava 210, 294 11 Loukov, okres Mladá Boleslav. 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny sedmý den po zápisu na webu školy /www.skola-zdar.eu/ 
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