PŘIJETÍ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole
v měsíci červenci nebo v srpnu, případně v obou měsících je stanoven na období od 14. května
2018 do 18. května 2018 tak, aby nejpozději do 25. června 2018 žadatel získal rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v „náhradní“ mateřské škole.

2. Podmínky pro přijetí dítěte v náhradní mateřské škole:
− Volná kapacita:
− Na přijímání dětí z jiných mateřských škol v měsících červenci a srpnu se nevztahuje nejvyšší

−
−

povolený počet dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm.
e) školského zákona, ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se
účastní vzdělávání v témž okamžiku nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí ( § 23, odstavec
3 a § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 vyhlášky č. 14/2005. Sb.,o
předškolním vzdělávání, v platném znění).
Doba pobytu dítěte v náhradní mateřské škole : V měsících červenci a srpnu lze přijmout do
mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola
přerušila provoz.
Podání žádosti: Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte podávají písemné „Žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsíci červenci nebo v srpnu“
a)
sami za sebe (nikoliv prostřednictvím ředitelky „své“ mateřské školy nebo
prostřednictvím zřizovatele mateřských škol),
b)
v té mateřské škole, jejíž provozní dobu chtějí využít;
c)
v termínu od 14. května 2018 do 18. května 2018
d)
k žádosti doloží potvrzení lékaře (nebo žádost samotnou nechají opatřit
potvrzením lékaře), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§
34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví) – nikoliv kopii evidenčního listu ze školní matriky „své“
mateřské školy.

3. Dřívější povinnosti ředitelky mateřské školy, jimiž bylo oznámit zákonnému zástupci přerušení
provozu a na základě písemné žádosti zákonného zástupce zabezpečit ve spolupráci se
zřizovatelem pobyt dětí v jiné mateřské škole, zrušila vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. (účinné od 1. března 2006).
4. Současné povinnosti ředitelky mateřské školy, to je zveřejnit informaci o přerušení provozu
mateřské školy a zároveň zveřejnit výsledky projednání možností a podmínek předškolního
vzdělávání dětí v jiných mateřských školách v obci s řediteli těchto mateřských škol, jsou splněny
i v případě zveřejnění informace o tom, že žádná z uvedených mateřských nemá k dispozici volná
místa pro děti z jiných mateřských škol. Nové znění § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. tak
ukládá řediteli povinnost činit pouze to, co od něj lze vzhledem k jeho pravomoci oprávněně
očekávat
Důvodem nedostatku volných míst může být skutečnost, že žádnému z dětí přijatých do
konkrétní (své) mateřské školy rodiče neukončili předškolní vzdělávání před 31. srpnem
daného školního roku, nebo skutečnost, že mateřská škola v rodičem požadované době není v
provozu.

