PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven 1x ročně,
zpravidla v měsíci květnu. Další informace k němu jsou zveřejňovány na informačních tabulích
v prostorách mateřské školy, na webových stránkách školy, v místním zpravodaji a rozhlase.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být děti přijímány na zkušební dobu
3 měsíců z důvodu zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (V souladu s ustanovením § 34
odst. zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Pokud nelze dítě
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů,
zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.
K začátku školního roku se mateřská škola naplňuje do maximální kapacity, která je
38 dětí. Pokud to volná kapacita mateřské školy umožní, lze přijmout i děti v průběhu školního
roku.
Mají-li rodiče zájem, mají možnost si v rámci zápisu prohlédnout prostory školy, jsou
informováni o provozu, výši úplaty a aktivitách školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvková organizace, Prakšice 100,
687 56 (dále jen mateřská škola) stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu volných míst do maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, která je
38 dětí.
Základní ustanovení
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky, nejdříve však od 2 let.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před
nástupem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
III.

Ředitel mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a doloží potvrzení, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů). Výjimkou jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy
povinná (§ 46 odst. 4, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
IV.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci (§ 34 odst. 6 zákona
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z následujících kritérií:
KRITÉRIA

body

1. Dovršení nejméně 5 let do 31. 8. 2018 – povinná předškolní docházka

8

2. Trvalý pobyt dítěte v obci Prakšice (platné i pro občany EU a děti dlouhodobých 6
rezidentů, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu)
3. Věk dítěte

4 roky dovršené k 31. 8. 2018

5

3 roky dovršené k 31. 8. 2018

4

2 roky dovršené k 31. 8. 2018

3

4. Sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
i v následujícím školním roce

1

Postup při vyhodnocování bodů:
Postup při vyhodnocování kritérií:
1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po
nejmladší).

V Prakšicích, 8. 3. 2018

……………………………………Mgr. Pavel Savara
ředitel školy

