Modelový příklad – Přijetí dítěte do MŠ po
přestěhování
Rodina se přestěhovala na novou adresu. Dítě ve věku 5 let má dle
zákona absolvovat ročník povinného předškolního vzdělávání. Třída
v mateřské škole je však plná. Jak mají rodiče postupovat, a je nějaký
právní nárok na přijetí dítěte, pokud:
a) rodiče mají trvalé bydliště na nové adrese
b) rodiče nemají trvalé bydliště na nové adrese
Dobrý den,
k předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví
kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského
zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od
3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém
obvodu mateřské školy). Dalším kritériem pro přijímání může být např. trvalý pobyt v obci,
která MŠ zřizuje, určitý věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod. V případě, že
nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec,
ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.
Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti s místem trvalého pobytu (u cizinců
s místem pobytu) ve spádovém obvodu, které mají nárok na přednostní přijetí (od 1. 9. 2017
děti od 4 let věku, od 1. 9. 2018 děti od 3 let věku a od 1. 9. 2020 děti od 2 let věku).
Tedy je vhodné obrátit se na obec, ve které má dítě trvalý pobyt (ať už jako na
zřizovatele mateřské školy nebo jen jako na územně-samosprávný celek), se žádostí o
umístění předškoláka do vzdělávacího zařízení (v tomto případě mateřské školy), a obec má
zákonnou povinnost konat.
V případě, že dítě nemá trvalé bydliště v místě bydliště, není zde žádný právní nárok
na mateřskou školku. Rodiče tak musejí hledat státní či jiné příp. soukromé mateřské školky
v jiné obci/obvodu, případně toto dítě bude muset dochodit v místě, kde má hlášeno trvalé
bydliště, kde má také právní nárok na mateřskou školku.
Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoliv mateřské škole, pokud
bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné
obci.
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