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zrušení kritérií pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání
ze dne 13. 2. 2013, č.j . 389/2013
Provedl: ředitelka školy

Ředitelka Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace
stanovila následná kriteria, č. j. 634/2017, podle kterých 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 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 – 105 dětí.
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8. daného roku
nedovrší dvou let.
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku
(účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Mateřská
škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a
vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní.
Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může
předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním (toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné).
II.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, uvedených v následující tabulce.
Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

KRITERIA

Trvalý pobyt dítěte

Pobyt v obci Krnov
Pobyt v jiné obci

POZNÁMKA
Upřednostnění se týká též dětí 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 České republiky
ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)
školského zákona.
Přednostně v souladu s ustanovením § 34
odst. 4 školského zákona bude vždy přijato
dítě rok před nástupem povinné školní
docházky.

Dosažení 4 let věku do 31. 8.
Věk dítěte
Dosažení 3 let věku do 31. 8.

Dosažení 2 let věku do 31. 8.

Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší
3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou
režim v MŠ a jsou samostatné :
a) děti zvládají základní pravidla
hygienických návyků - nemají plenky
b) děti se samostatně nají

Dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami
Mateřskou školu navštěvuje
sourozenec
Individuální situace
dítěte
Sociální potřebnost

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální
potřebnosti
dítěte
vzniklé
v důsledku
nepříznivé sociální situace (může se jednat
např. o dítě samoživitelky - samoživitele,
osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku
nepříznivé sociální situace hrozí sociální
vyloučení apod.). S ohledem na zásadu
součinnosti mezi správními orgány ředitelka
požádá o posouzení odborných otázek
souvisejících se sociální potřebnosti příslušné
správní orgány.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou
pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu, včetně potvrzeného
evidenčního listu.
Zákonní zástupci budou prokazatelně seznámeni s kritérii Směrnice č.j. 634/201, a při
podání žádosti se k těmto mohou vyjádřit.
Tato kritéria nabývají účinnosti dnem vydání 31.3.2017.

V Krnově, dne 31. 3. 2017

ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

