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Ředitelka Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci
v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se
upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
3.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu
školního roku je možné v případě, že má CMŠ Ovečka v Olomouci volné místo. Na uvolněná
místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. Plnit povinnost předškolního
vzdělávání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, nutné od počátku školního roku.
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do
31. 8. 2017 věku 5 let. Tato povinnost 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 pobývají
déle než 90 dnů,
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně, kdy začátek je v 8.00 hod a konec ve 12.00 hod. Povinnost
předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.
Pokud je k předškolnímu vzdělávání přijato dítě, kterého se prozatím netýká povinnost
předškolního vzdělávání, nevztahuje se na něj začátek ani rozsah předškolního vzdělávání
stanovený pro děti, kterých se povinnost týká. Ředitelka CMŠ písemně dohodne se zákonným
zástupcem dítěte docházku dítěte do CMŠ.
Vzdělávání dítěte mladšího 5 let
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve
však pro děti od 2 let.
 Přednostní přijímání dětí od 4 let věku
 Přednostní přijímání dětí od 3 let věku
Na základě ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do
mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018.
 Přednostní přijímání dětí od 2 let věku
Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku do
mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020.
3.3.1 Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí
Zákonní zástupci doloží, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, anebo
poskytnou doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitel konkrétní
mateřské školy ve správním řízení.
O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitel mateřské školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího lékaře.
Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit
individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná
osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je CMŠ. Tuto skutečnost písemně oznámí
ředitelce Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci.

Základní povinností zákonného zástupce v případě individuálního vzdělávání je zajistit účast
dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské
škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Povinnost CMŠ Ovečka v Olomouci:
- doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má
být dítě vzděláváno (vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a ideje CMŠ; na základě školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání),
- komise, kterou určí ředitelka ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání,
- způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
se uskuteční v období do 15. prosince aktuálního roku v návaznosti na vstupní hodnocení
dítěte, které bude provedeno nejpozději do 14 dnů od začátku školního roku),
- individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
3.3.2 Podání odvolání prostřednictvím ředitelky školy
Při nepřijetí dítěte může zákonný zástupce podat prostřednictvím ředitelky CMŠ Ovečka v
Olomouci odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého
dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního
orgánu se odvolání podává je obsaženo v rozhodnutí, resp. v poučení, které je jednou z
náležitostí rozhodnutí ve správním řízení.

3.3.3 Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání
Uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání musí být ředitelce
CMŠ Ovečka v Olomouci písemně oznámeno předem, pokud je znám důvod nepřítomnosti a
jeho doba, nejpozději však do 3 dnů. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
3.4 Ukončení docházky dítěte do CMŠ Ovečka v Olomouci
K ukončení individuálního vzdělávání může dojít z několika důvodů:
- pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
(ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení
individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně
vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku,
- na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a
její následnou realizací,
- nástupem k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad).

