
                  Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace 
            Školní 349, 251 68 Sulice - Želivec 

                tel.: 323 606 341 mobil: 725 459 970 IČ: 72 086 173 
                  email: reditelka@msslunicko.eu   web: www.msslunicko.eu 

 

 

1 
 

ZÁPIS DO FIREMNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace (dále jen MŠ)  

na školní rok 2017/2018 

se bude konat dne 4. 5. 2017 od 9.00 – 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 

v budově školy se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec  

 

 Podrobnější informace lze získat po zaslání dotazu na reditelka@msslunicko.eu, 

telefonicky na čísle 725 459 970, dále na webových stránkách školy www.msslunicko.eu 

 Přihlašovací formulář- žádost  k dispozici k vyzvednutí osobně v MŠ nebo si ji můžete 

stáhnout z internetových stránek MŠ http://www.msslunicko.eu/zapis/ . 

 Den otevřených dveří proběhne v budově Mateřské školy Sluníčko v pondělí 10. 4. 

2017 v době od 9.00 do 11.00 a  od 14.00 do 16.00 hodin. 

 Zápis a přijímání žádostí o přijetí: čtvrtek 4. 5. 2017 od 9.00 do 12.00 a o 13.00 do 

16.00 hodin (osobně v ředitelně MŠ Sluníčko).  Při zápisu Vám bude přiděleno 

registrační číslo přijaté žádosti. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje 

datum podání žádosti ani pořadí při zápisu, ale stanovená kritéria k přijímání dětí. Na 

neúplné žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.  

 K zápisu přineste vyplněnou žádost-originál, podepsanou zákonnými zástupci 

dítěte, potvrzenou lékařem, příp. odbor. lékařem, zaměstnavatelem a dále rodný list 

dítěte a občanský průkaz rodiče. Cizí státní příslušníci přinesou povolení k pobytu.  

 K zápisu můžete přijít sami nebo v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě 

nemoci dítěte není jeho účast nutná, proto není třeba sjednávat náhradní termín zápisu. K 

zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce. 

 Povinný údaj - alespoň jeden zákonný zástupce doloží  potvrzení od zaměstnavatele. 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

do Firemní Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 

Sulice - Želivec pro školní rok 2017/2018 

 

Zásady pro přijímací řízení 

 

1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

– (mateřská škola je primárně určena pro vzdělávání dětí zřizovatele a jiného zaměstnavatele). 

2. Na děti předškolního věku se vztahuje povinnost dle § 34a zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

§ 34a zákona č. 561/2004 Sb.  

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění 

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České 

republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 
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pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o 

udělení mezinárodní ochrany
11

). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením. 

3. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou 

věku alespoň tří let a děti starší. 

4. Neuplatňuje se právo dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na 

přednostní přijetí v souladu s § 34 odst. 8 školského zákona (vyjma dětí s bydlištěm v obci 

Sulice – obecních částech Sulice, Hlubočinka, Želivec a Nechánice). 

5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví) - vyjma dětí s povinnou předškolní docházkou. 

6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení. 

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné 

kapacity školy. 

8. Místo, termín a doba pro podávání žádostí po přijetí dětí včetně počtu přijímaných dětí budou 

zveřejněny na webových stránkách mateřské školy (www.msslunicko.eu).  

 

Kapacita mateřské školy je 112 míst. Počet volných míst, po přijetí dětí pro školní rok 2017/2018 

dle kritéria 1., bude rozdělen s přihlédnutím ke zbývajícím volným místům v MŠ určeným 

k přijetí dětí ve školním roce 2017/2018, dle kritéria 2. takto:  

Obec Radějovice max. 2 místa, obec Křížkový Újezdec max. 4 místa, obec Sulice zbylá volná 

kapacita do uspokojení všech žadatelů dle kritéria 2. 

V případě neobsazení stanovené kapacity dětmi z obcí Radějovice a Křížkový Újezdec přechází 

právo na doplnění této volné kapacity na obec Sulice.  

V případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou volnou kapacitu MŠ, rozhoduje 

ředitelka školy podle následujících kritérií: 
 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
 

1. Děti zaměstnanců Obecního úřadu Sulice, Mateřské školy Sluníčko, příspěvková 

organizace, Základní školy Sulice, příspěvková organizace a dalšího zaměstnavatele, který 

uzavřel se zřizovatelem smlouvu o spolupráci, kdy alespoň jeden z rodičů je v době podání 

přihlášky k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním, nebo obdobném 

pracovním poměru k jednomu z těchto zaměstnavatelů a žádný ze zákonných zástupců k 

termínu přijetí dítěte nebude čerpat mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, nebo 

pracovní volno z důvodů péče o dítě. 

Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší 

před mladšími.  
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2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Sulice (obecních částech Sulice, Hlubočinka, Želivec a 

Nechánice), která je výhradním nositelem investic do školského zařízení.  

Pokud bude dětí přihlášených z obce Sulice více, než bude možné přijmout, budou přijímány 

děti starší před mladšími. 

Děti s trvalým bydlištěm v obci Radějovice (max. 2 děti),  

Pokud bude dětí přihlášených z obce Radějovice více, než bude možné přijmout, budou 

přijímány děti starší před mladšími.  

Děti s trvalým bydlištěm v obci Křížkový Újezdec (max. 4 děti).  

Pokud bude dětí přihlášených z obce Křížkový Újezdec více, než bude možné přijmout, 

budou přijímány děti starší před mladšími. 

 

3. Děti rodičů, kteří nejsou zaměstnáni u Obecního úřadu Sulice, Mateřské školy Sluníčko, 

příspěvkové organizace a u dalšího zaměstnavatele nebo nemají trvalé bydliště v obci Sulice 

v případě nenaplněné kapacity mateřské školy. Pokud bude dětí přihlášených dle tohoto 

kritéria více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.  

 

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 1 přihlédne ředitelka školy 

k profesní potřebnosti zaměstnance pro zaměstnavatele (na základě vyjádření zaměstnavatele). 

 

V případě stejného data narození dětí přijatých na základě kritéria č. 2 a č. 3 přihlédne ředitelka 

školy k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte (např. dítě samoživitele, samoživitelky, 

osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod.) Tento nepříznivý stav dítěte bude nutné 

doložit ředitelce školy. 

 

Vyhodnocování kritérií 
 

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, následně pak děti splňující druhé kritérium 

a to samostatně dle jednotlivých obcí a jejich počtu smluvních míst v MŠ. 

V případě, že volná kapacita mateřské školy není naplněna dle předchozí věty, postupuje se dle 

třetího kritéria, dokud není naplněna maximální přípustná kapacita mateřské školy. 

 

 

 

 

V Sulicích- Želivci dne 28.3.2017               Mgr. Václava Kunická, ředitelka mateřské školy  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29.3.2017                                           Sejmuto dne:  
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