Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 12,
OKRES BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

č. j. 775/2018
spisový znak:2 – 1
skartační znak: A – 5
účinnost: 1. 4. 2018
Změny: zrušení kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání ze
dne 1. 1. 2017
Základní ustanovení:
1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu
s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to dle
stanovených kritérií.
2. Spádovým obvodem pro Mateřskou školu Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál,
příspěvková organizace je Město Krnov.
3. Zákonní zástupci se dostaví v daném termínu (termín zápisu je stanoven po dohodě se
zřizovatelem) k zápisu pro následující školní rok. Konkrétní datum zápisu bude
uveřejněno na vývěskách v MŠ a na webových stránkách MŠ.
4. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávají zákonní zástupci dětí
ředitelce školy na stanoveném tiskopisu v den zápisu. Ředitelka školy přidělí každé
žádosti registrační číslo.
K žádosti je potřeba přinést pro správní řízení i tyto dokumenty:
 rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
v případě dítěte, kterému byla odložena povinná školní docházka do základní
školy.
 stanovení podpůrných opatření v případě dítěte se specifickými vzdělávacími
potřebami.
 písemné oznámení o jiném způsobu plnění povinného předškolního
vzdělávání /individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě ZŠ/, a to
na stanoveném tiskopisu.
5. Doklady nutné při předávání žádosti – rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče nebo
osoby, která má dítě v péči, potvrzení o očkování (očkovací průkaz)
6. Pokud není naplněna kapacita školy, je možné přijmout ke vzdělávání dítě i v průběhu
školního roku.

7. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let nejdříve však
děti od 2 let (školský zákon).
8. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy a ve veřejné
vývěsce školy v termínu, který určí ředitelka školy pro daný školní rok.
9. Všichni žadatelé - zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí, a jejich žádosti nebylo
vyhověno, obdrží do 30 dnů ode dne zápisu písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.
10. Žadatelé, jejichž žádosti bylo vyhověno a jejichž děti budou přijaty ke vzdělávání, se
dostaví po zveřejnění výsledků a po domluvě termínu s ředitelkou do mateřské školy
k převzetí Rozhodnutí.
11. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti. Všechny žádosti jsou v den zápisu
zapsány pod registračním číslem a ředitelka rozhoduje o přijetí či nepřijetí dle níže
stanovených kritérií.
12. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č. 258 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění).
Toto ustanovení se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní vzdělávání
(bod č. 1 stanovených Kritérií)

Ředitelka mateřské školy Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvkové organizace
stanovila následná kritéria, č. j. 775/2018, podle kterých bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon /, ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu – 50 dětí.

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
1. k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (tzn. s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem,
které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému
předškolnímu vzdělávání, zároveň je umožněno přednostní přijímání čtyřletých a tříletých
dětí pocházejících ze spádového obvodu) nebo děti s odkladem povinné školní docházky
10 bodů
2. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy
8 bodů
3. děti dle věku - od nejstarších po nejmladší (k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti
zpravidla od tří do šesti let nejdříve však děti od 2 let - školský zákon)
6 bodů

4. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
4 body
5. další důležité skutečnosti, které jsou rozhodující pro přijetí dítěte ke vzdělávání např. dítě
samoživitelky, osiřelé dítě apod.
2 body
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ
brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 5. Přednostně bude
přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném
pořadí ředitelka mateřské školy a bude přijímat starší děti podle data narození. Zákonní
zástupci budou seznámeni s kritérii a při podání žádosti se k těmto mohou vyjádřit.

V Krnově 1. 4. 2018
Petra Šlosarová
ředitelka Mateřské školy

