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Pro školní rok 2021/2022
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 2021/2022. "Zápis" je oznámen nejméně 1 měsíc předem
vývěskou v mateřské škole a na webových stránkách školy, na které je uveden termín, místo a
ukončení zápisu.
IV.
Ředitelka Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, 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:
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují
především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před
mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole
(ve školním roce 2021/2022), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věková skupina
Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2019)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2019)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2019)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2019)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2019)

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro
přijetí, a tudíž není automaticky v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu
vzdělávání.
Věk dítěte se posuzuje u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých se posuzuje k 31. 8. 2021, u tříletých se
posuzuje k 31. 12. 2021 (např. děti narozené do 31. 8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté). Kritérium
rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození
za každý den v roce

0,02
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Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout
maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. =
od tohoto data do 31. 8. 2019 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 *
0,02 = 2,68 bodů.).
Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2017 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Pobyt dítěte
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
1

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

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoli zákonných zástupců. Pobyt dítěte
se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec dítěte
Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9.
2021

10

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se
podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
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 ředitel v souladu se školským zákonem a podle
předem stanovených kritérií.

V Liberci dne 17.03. 2019

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.
ředitelka školy

1

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)
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Příloha č. 1:
STANOVENÍ VOLNÉ KAPACITY A PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace
- po dohodě se zřizovatelem Statutární město Liberec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila
následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
VOLNÁ KAPACITA:
VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU: 50

TŘÍDY SPECIÁLNÍ: 1

19. 4. – 10. 5. 2021

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj.
ve výše uvedeném období.
1. Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém 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 nebo oddělení školství MML:
2. Vyzvednutí v mateřské škole
V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 03. 05. 2021 (od 13:00 do 15:00 hod.) stanoven
termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).
3. Na MML - odbor školství a sociálních věcí
nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00
hodin), během výše uvedeného období. tel. 485 243 375, e-mail: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz
Termín návštěvy je nutné předem domluvit.
SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS)
Pondělí, 10. 5. 2021 až středa, 12.5.2021, denně od 9:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod.
V tento den je nutné předložit ředitelce mateřské školy:
 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
 originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 rodný list dítěte,
 občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného
v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných
zástupců).
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.
Od 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány žádné žádosti o přijetí do mateřské
školy.
VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít
procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:
14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kancelář ředitelky

V Liberci dne: 17.03. 2021
PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.
ředitelka školy

