Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace
Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1, IČ: 72742895
ID datové schránky: b7xkt3z, tel. 775 523 408, 776 618 557, email: msmatousova@email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace
Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1, IČ: 72742895
směrnice, č. jednací:
2/22
název:
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy
vypracovala:
schválila:
vydaná dne:
účinnost od:
počet příloh:
Revize:

Mgr. Michaela Janků, ředitelka
Mgr. Michaela Janků, ředitelka
4. 4. 2022
4. 4. 2022
3
00
01
–
02

–

03

–

04

- 05

Změny a doplňky směrnice jsou prováděny formou písemných dodatků a tvoří součást směrnice.

Tuto směrnici vydává ředitelka Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková
organizace na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a zákona
500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění.
I.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy jako zástupce správního
orgánu v souladu se školským zákonem a správním řádem na základě podání písemné přihlášky
k předškolnímu vzdělávání s povinnými přílohami, prokazující oprávněnost přijetí dle kritérií,
stanovených v této směrnici. Ředitelka musí rozhodnout nejpozději do 30 dnů od data podání
žádosti.
II.
Ve stávajícím školním roce jsou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání pouze v případě volného
místa.
III.
Pro následující školní rok jsou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě odevzdané
žádosti o předškolní vzdělávání, podané ve stanoveném termínu a době pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. "Zápis" je oznámen nejméně 1 měsíc
předem na webových stránkách školy, na které je uveden termín zápisu.
IV.
Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (dále jen mateřská
škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
V.
Zápis do mateřské školy se dle § 34 odst. 2. školského zákona uskuteční 9. 5. 2022. Termín zápisu
je zveřejněn na zápisovém portálu a případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Zápis do
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mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu pro celé město Liberec (včetně MO
Vratislavice nad Nisou). Podrobné informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání, informace o mateřských školách a počtech přijímaných dětí
v jednotlivých mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na URL: https://zapisyms.liberec.cz/.
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, která jsou zveřejněna na zápisovém portálu
způsobem v místě obvyklým.
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 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.
VI.
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:
a) dítě se bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší
než dva po sobě jdoucí týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení,
d) 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.
VII.
Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá účinnosti dnem 4. 4. 2022

Mateřská škola, Liberec,
Matoušova 468/12,
příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Michaelou Janků
ředitelkou školy
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Příloha č. 1 ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy
na školní rok 2022/2023
Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole):

9. května 2022

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské
školy pro školní rok 2022/2023
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec (včetně MO
Vratislavice nad Nisou) předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž
zohledňují koncepci školské politiky města.
Věková skupina
Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2022)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2022)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2022)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2022)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2022)

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro
přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu
vzdělávání.
Den narození
za každý den v roce

0,02

Pobyt dítěte
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem
zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0
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Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města
Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO
Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Sourozenec dítěte
Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022

10

starší sourozenec není, nebo nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci
elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele
lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro
přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za
prokázané.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka v souladu se školským zákonem a podle
předem stanovených kritérií.

Mateřská škola, Liberec,
Matoušova 468/12,
příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Michaelou Janků
ředitelkou školy
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Příloha č. 2 ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy
na školní rok 2022/2023
Pro děti narozené do 31. 8. 2017 je předškolní vzdělávání povinné
Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po
1. 9. 2022, absolvovat zápis nemusí.

Vydávání žádostí proběhne, prostřednictvím výše uvedeného portálu, v období
od 19. dubna - 9. května 2022.
Portál Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou
mateřskou školu, rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Termín pro pomoc s administrací žádosti byl stanoven na: 5. 5. - 6. 5. 2022 od 10.00 – 15.00 hod.
Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:
• rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny (dítěte)
• občanský průkaz zákonného zástupce

Sběr vyplněných žádostí proběhne v mateřské škole 10. května 2022
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: b7xkt3z, s doručením dne 10. 5. 2022
2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem
s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního
podepsání podávané žádosti o přijetí), odeslat na msmatousova@email.cz, v termínu 10. 5.
2022
3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou tak, aby podávající
obdržel na poště doklad o tom, že byla zásilka doručena správnímu orgánu (mateřské škole)
na adresu: Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 3. (podání tzv. „na
dodejku“). O přijetí přihlášky pro přijetí žádosti rozhoduje razítko dne podání
u poskytovatele poštovních služeb, datum podání na poště nejdéle 10. 5. 2022
4. do poštovní schránky mateřské školy dne 10. 5. 2022, v rozmezí od 7. 00 – 16. 00 hod.
Poštovní schránka je umístěna na brance u vchodu do zahrady MŠ z ulice Matoušova. Pokud
zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu (je nutné ho
uvést v přihlášce k předškolnímu vzdělávání) informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný
zástupce potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky
mateřské školy je nutné mateřskou školu o této skutečnosti neprodleně informovat a
domluvit se na dalším postupu. Tuto možnost považujeme za krajní řešení podání žádosti,
doporučujeme využití možnosti osobního podání žádosti dne 10. 5. 2022 mezi 8. 00 – 11.
30 a 12.30 - 16. 00 hod.
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5. osobní podání: v ředitelně mateřské školy dne 10. 5. 2020 mezi 8. 00 – 11. 30 a 12.30 - 16.
00 hod.
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů
zaslat se žádostí i originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (tato
povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, to znamená, že dovrší
v následujícím školním roce tedy od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 - 6 let a v následujícím školním
roce nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní
docházky) a také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti emailem.
Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny
stanovené mateřskou školou a při podání předložit:
• vygenerovanou žádost,
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování - tato povinnost
se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, to znamená že dovrší
v následujícím školním roce tedy od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 - 6 let a v následujícím školním
roce nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní docházky)
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců doklad o povolení k pobytu
Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu
žádosti.
U zápisu není nutná účast dítěte.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů, po tuto dobu bude
správní řízení přerušeno. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení
usnesením zastaveno.
Vyhodnocování žádostí:
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost
využít procesního práva a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:
12. 5. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin v budově mateřské školy, v kanceláři ředitelky MŠ
V Liberci dne: 4. 4. 2022
Mateřská škola, Liberec,
Matoušova 468/12,
příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Michaelou Janků
ředitelkou školy
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Příloha č. 3 ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy
na školní rok 2022/2023
Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České
republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU)
2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu osob
z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana,
(dále jen „cizinec“).
Ředitelka mateřské nebo stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu
vzdělávání od školního roku 2022/2023.
K tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu
konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro cizince pro školní rok 2022/2023:
9. června 2022
V Liberci dne: 4. 4. 2022
Mateřská škola,
Liberec,
Matoušova 468/12,
příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Michaelou Janků
ředitelkou školy
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