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Vnitřní předpis o přijímacím řízení do Mateřské školy 
Koníček. 

 
Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §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., správní řád a dále 
vyhláškou č.14/2005 Sb, v posledním znění.  
 
Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity 
školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci 
s M.m.P., jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií platných pro daný školní rok. Na 
území města Pardubic probíhá tzv. Centralizovaný zápis, kdy si rodič přihlášku do MŠ vyplní a 
vytiskne sám na zapisy.pardubice.eu.  
 
Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Počet 
těchto dětí je velmi omezený. Děti narozené po 1. 1. by, po dohodě se zákonnými zástupci, měly 
mateřskou školu navštěvovat až od nového kalendářního roku, vzhledem k hygienickým a 
bezpečnostním podmínkám školy. Pokud dítě nenastoupí do MŠ v měsíci září, jeho zákonný 
zástupce za něj musí platit úplatu. 
 
O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci dítěte vyrozuměni do 30. dne od podání 
žádosti. 
 
Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží pozvánku na 1. rodičovskou schůzku, která je svolána 
bezprostředně po ukončení přijímacího řízení. Na schůzce jsou rodičům nově přijatých dětí 
podány veškeré informace o Mateřské škole Koníček a o životě v ní. Dále jim je nabídnut 
adaptační program školy. 
 
Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých škol z M.m.P. 
a určení počtu volných míst dotazníkem k prázdninovému provozu pro rodiče dětí odcházejících 
do základní školy. 
Jednodenní termín příjmu žádostí je předem vyhlášen ve spolupráci s M.m.P. Přijetí dítěte je 
podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností 
obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu 
nedostanou dovolenou. 
V den převzetí rozhodnutí o přijetí se platí školné na celou požadovanou dobu. Školné je nevratné. 
Stravné je placeno v den nástupu dítěte. 

 
Tento vnitřní předpis Mateřské školy Koníček ze dne 15.2.2017, 
byl aktualizován dne 25.3.2021, s účinností od 1.4.2021. 
 
          Bc. Dagmar Jičínská 
          ředitelka MŠ Koníček 
V Pardubicích, dne 25.3.2021 


