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ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

A ZÁSADY K UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V MŠ HAVLOVICE 

 
Dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)  
č. 561/2004 Sb., část druhá, §34 ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání 
č.43/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o přijetí dítěte do předškolního zařízení a o ukončení 
docházky do předškolního zařízení ředitel školy. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. 
Třída MŠ se naplňuje dle schválené kapacity. 
 
Zásady pro přijímání dětí do MŠ: 
 
Do MŠ jsou přednostně přijímány: 
 
1. - děti v posledním roce před nástupem školní docházky s trvalým pobytem v obci Havlovice 
2. - děti dle věku, od nejstarších po nejmladší, s trvalým pobytem v obci Havlovice 
3. - děti z okolních obcí dle věku, až do naplnění kapacity MŠ 
 
Předpoklady pro nástup dítěte do MŠ 
 
- dítě má osvojené základní komunikační dovednosti 
- dítě zvládne základní zásady sebeobsluhy - samostatné oblékání, svlékání, úklid osobních věcí 
- dítě dodržuje osobní hygienu, správně používá WC 
- dítě má zvládnuty stravovací návyky – samostatnost a udržování čistoty při jídle, používání lžíce 
 
Ukončení docházky do MŠ 
 
Dle Školského zákona § 35 : 
Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout  
o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 
 
a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší  
než dva 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 vzdělávání v MŠ nebo za školní stravování     
ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady 
e/ dítě při nástupu do MŠ nesplňuje výše uvedené podmínky pro nástup do MŠ 
 
                                                                                                 
V Havlovicích 8. 4. 2021      ........................................................ 
                                                                                                                   ředitel školy 

                                  Mgr. Jaroslav Balcar 
 
Se zásadami pro přijímání dětí souhlasíme                  ........................................................ 
                                                                                                  podpis zákonného zástupce 


