
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. 
 

 

Mateřská škola PROINTEPO je škola samostatně zřízená podle par. 16, odst. 9, poskytující 

předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, 

doporučení ošetřujícího lékaře pro děti a dorost/doporučení odborných lékařů. 

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity mateřské školy, v případě vyššího počtu žádostí se 

ředitelka školy řídí stanovenými kritérii pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v PROINTEPO 

– SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. 

 

Zákonný zástupce dítěte podává Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádost je 

k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy ke stažení. Nedílnou součástí 

žádosti je doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra k docházce do 

mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (školy samostatně zřízené 

podle par. 16, odst. 9). 

 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit: 

o žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 

o doporučení školského poradenského zařízení 

o občanský průkaz zákonného zástupce 

o rodný list dítěte 

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Tyto podmínky k přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou platné pro přijímací řízení 

probíhající ve školním roce 2017/2018 a nabývají účinnosti dnem vydání. 

 

 

V Hradci Králové, dne 1. 9. 2017    PhDr. Jarmila Karpašová 

                 ředitelka školy 

  



 

KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. 
 

 

 

Kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, 

Hradec Králové 500 02: 

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v souladu s ustanovením paragrafu 165 

odst. 2, písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy. 

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání převýší volnou kapacitu mateřské 

školy, rozhodne ředitel školy v souladu s těmito kritérii o přijetí dítěte. 

 

 

Ředitelka školy přednostně přijme: 

1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského 

poradenského zařízení v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

2. Děti se speciální vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského 

poradenského zařízení, jejichž sourozenec se vzdělávání v PROINTEPO – SŠ, ZŠ a 

MŠ s.r.o. 

3. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského 

poradenského zařízení podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

 

 

Tato kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou platná pro přijímací řízení probíhající ve 

školním roce 2017/2018 a nabývají účinnosti dnem vydání. 

 

 

V Hradci Králové, dne 1. 9. 2017    PhDr. Jarmila Karpašová 

             ředitelka školy 


