
 

 

 

 

 

 
Mateřská škola Pastelka Pardubice, příspěvková organizace 

se sídlem Rosická 157, 530 09 Pardubice 

 

SMĚRNICE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

Číslo jednací: MŠ  29/18 /2018 

Vypracovala: Bc.Alena Vavřinová, ředitelka mateřské školy  

Schválila:  Bc.Alena Vavřinová, ředitelka mateřské školy 

Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28. 08. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

 

 

 
Přijímací řízení do mateřské školy 

 
a) Vnitřní směrnice o přijímacím řízení do mateřské školy PASTELKA 

b) Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

c) Směrnice o stanovení úplaty  

 

 

 

 



 

 

 

Vnitřní směrnice o přijímacím řízení do MŠ PASTELKA 

 
     Ředitelka mateřské školy se řídí při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání §34 zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

 ( školský zákon ), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,o  správním řízení a 

dále § 50 zákona č.258/2000Sb.  

o ochraně veřejného zdraví a zákona č.117/1995 Sb.o státní sociální podpoře  

ve znění pozdějších předpisů . 

 

 Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity 

školy a v řádném přijímacím termínu, který je každoročně včas veřejně vyhlášen ve 

spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Magistrátem Města Pardubice. Ve spolupráci se 

zřizovatelem jsou stanovena i  kritéria přijímacího řízení. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno 

jinak. Rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředitele mateřské školy. 

 

 S výsledkem přijímacího řízení budou zákonní zástupci dítěte  vyrozuměni rozhodnutím do 1 

měsíce od začátku přijímacího řízení a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

 

 

 

V Pardubicích dne 9.8.2018                                             Bc. Alena Vavřinová 

                                                                                            Ředitelka MŠ 

 

 

 

Aktualizováno dne 4.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 Ředitelka mateřské školy PASTELKA, po dohodě se zřizovatelem –  

Statutárním městem  Pardubice  a v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., 

(školský zákon), vyhl. č.14/2005,  o předškolním, základním, středním, 

vyšším  odborném  a jiném vzdělávání, zákon č.500/2004 Sb. o správním řízení, 

§ 50 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zák.č. 117/1995 Sb. 

o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů   

stanovuje následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

takto: 

 

Místo pro podání žádosti :  Mateřská škola PASTELKA Pardubice – Polabiny, Rosická 157 

Podání žádosti je možné : 

 datovou schránkou ( od soukromé osoby - nikoliv pracovní) 

 emailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nestačí pouze prostý email) 

 poštou - doporučujeme zaslání doporučeně 
 osobním podáním s rezervací do MŠ ve dnech a hodinách výše určených. Pro 

ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, 

rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte  a doklad o trvalém pobytu 

dítěte ( např originál potvrzení z ohlašovny pobytu, doklad o bydlišti ( kopie nájemní 

smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu). 

 

 

 

Termín pro podání žádosti : Je stanoven v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon 

v období od 2.května do 16.května. 

 

Kriteria přijímacího řízení: Jsou po dohodě se zřizovatelem zveřejněna způsobem v místě 

obvyklým. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, 

které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 

trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 

3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno den 4.8.2020 

 

                     



 

 

 

 

 

 

Směrnice o stanovení úplaty 

 

Směrnice  o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole dle školského zákona 

č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.14/2005 Sb. 

o předškolním vzdělávání (dále jen“ Vyhláška o MŠ“) v platném znění 

 
 

Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty na vzdělávání dětí v mateřské škole. 

Úplatu za vzdělávání v mateřské škole platí rodiče dítěte nebo jiní  zákonní zástupci za každé 

dítě v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  a „Vyhláškou o MŠ“, a to 12 měsíců v roce – 

tedy celý kalendářní rok. 

Výše příspěvku 

 

1) Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů MŠ 

2) Od úplaty jsou na základě zákona č. 561/2004 Sb.dle § 123 odst. 2   osvobozeny pouze 

děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky. 

3) Úplata se neplatí pouze za dobu, po kterou dítě nedocházelo do 

mateřské školy z důvodu uzavření MŠ a to o hlavních prázdninách nebo z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace. 

V měsíci červenci a srpnu se úplata platí mateřské škole, do které dítě dochází, a to 

vevýši poměrné denní dávky. 

4) V případě uzavření mateřské školy z provozních důvodů se úplata krátí 

dle délky uzavření MŠ. 

Placení a sankce při neplacení 

 

1) Úplata za vzdělávání v naší MŠ se platí, na žádost rodičů bezhotovostně převodem  

z účtu do 15.dne v kalendářním měsíci, vždy zálohově měsíc dopředu na dobu 10 -ti měsíců 

9.-12. a 1.-6. měsíc. Pouze v červenci a srpnu se platí jiná částka viz. Výše příspěvku 

 

 

2) V případě, že nebude úplata uhrazena včas, nebo ve správné výši, zaplatí 

zákonný zástupce dítěte penále ve výši 50% dlužné částky a v případě opakovaného neplacení 

může být i docházka dítěte do MŠ ukončena. 

 

Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních výdajů za 

předškolní vzdělání. 

 

 

 

Aktualizováno dne 4.8.2020 



 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9..2019 

 

 

 

V Pardubicích dne 1. 8. 2019                                        Bc.Alena Vavřinová 

                                                                    ředitelka školy 

 

 

 

Aktualizováno dne 4.8.2020 


