Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 17
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvkové organizace
stanovila následující kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 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
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
O přijetí do mateřské školy v Myslejovicích rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Myslejovice. Může
stanovit zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Do předškolního zařízení z jiných než kapacitních důvodů je oprávněna přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
Dodatečně prokázané nepravdivé údaje mohou vést k přerušení správního řízení.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku školní
docházky, děti mladší 3 let jsou přijímány jen v případě, že dovrší minimálně věku 2 let do
začátku školního roku, a to po individuálním zvážení všech okolností.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
1) Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4)
(k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce
před zahájením školní docházky) – 8 bodů

2) Bydliště dítěte v obcích Myslejovice, Křenůvky, Kobylničky
(přednostně jsou umísťovány do mateřské školy děti z těchto obcí) –
7 bodů
3) Zaměstnání obou rodičů
(přednost mají děti, jejichž oba rodiče budou v době nástupu dítěte do mateřské školy
zaměstnáni) – 6 bodů
4) Věk dítěte
(starší děti mají přednost před mladšími) – 5 bodů
5) Sourozenci v mateřské škole a v základní škole Myslejovice
(jsou upřednostněny děti, které dosáhnou k 31. 8. 3 let a které mají sourozence na výše
uvedené mateřské a základní škole) – 4 body
6) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech
(děti s celodenní, každodenní docházkou mají přednost před dětmi s docházkou kratší)
– 3 body
7) Řádné uhrazení všech vzniklých závazků vůči mateřské škole nebo základní škole
(do mateřské školy jsou přijímány děti, které vůči výše uvedené škole nemají neuhrazené
závazky) – 2 body
8) Sociální a zdravotní důvody
(přednost dostávají děti, které prokáží potřebnost v oblasti sociálního nebo zdravotního
handicapu) – 1 bod

Každá žádost zákonného zástupce bude posuzována individuálně.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8).

(1) Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením§ 34 odst. 4
školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (děti od 1.9. do 31. 8.
daného školního roku dovrší 6 let věku a děti do 8 let věku, které mají rozhodnutím ředitelky školy
odloženou školní docházku).
(2) Upřednostnění se týká rovněž občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území
ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zákonní zástupci musí prokázat
trvalý pobyt dítěte v obci.

III.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních
případech rovněž přihlédnuto k objektivním důvodům, které nezohledňuje bodovací systém, a to

k výdělečné činnosti rodiče dítěte (pokud není výdělečně činný a tudíž není schopen poskytovat
vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám). K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud
je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské, popř. rodičovské dovolené s dalším
dítětem.

IV.
Stávající zapsané děti v MŠ Myslejovice dokončí docházku bez ohledu na výše uvedené
podmínky, neboť již mají řádné rozhodnutí ředitelky školy.

V.
Informace, které jsou uvedeny v Zápisním listu, budou využity pouze pro vnitřní potřebu ZŠ a MŠ
v Myslejovicích.

VI.
Závěrečná ustanovení
Dodatek je platný od 2.1. 2018

Mgr. Alice Lorencová
ředitelka školy

