Podmínky pro přijetí do mateřské školy
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
K přijímání dětí k předškolnímu vzděláván stanovuje ředitelka Mateřské školy Zubčice v součinnosti
se zřizovatelem tato kritéria:
Kritéria
Trvalý pobyt dítěte

Věk dítěte

Opakované podání žádosti
v dané MŠ

Individuální situace dítěte

Body
Spádová oblast Zubčice

10

5 let

3

4 roky

2

3 roky

1

V roce 2011

1

MŠ nebo ZŠ navštěvuje
sourozenec

2

Dítě se hlásí k celodennímu
provozu

4

Dítě se hlásí k polodennímu
provozu

1

1. Na základě §34 odst. 3 a 4 zákona č. 561 2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka
mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude
ředitelka mateřské školy postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost). Stejně tak
budou k předškolní docházce přednostně přijati:
a, Děti zákonných zástupců – samoživitelů, či z jinak znevýhodněného rodinného prostředí.
b, Děti přijaté k docházce na základě doporučení lékaře nebo odborného pracoviště.
c, Děti z nespádových obcí, které poskytly ZŠ a MŠ sponzorský dar.
3. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se, zejména pro děti uvedené v odst. 2 bod
b, c, vyhrazují dvě místa.
4. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, 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.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Rozhodnutí
o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na
veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v šatně MŠ, webových stránkách a úřední desce, a to
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte
doručeno doporučeným dopisem.

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou přijímány

ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 7.00 do 15.30 ve třídě MŠ.

K žádosti je nezbytné doložit:
-

Lékařsky potvrzený evidenční list dítěte
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu
na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

Údaje o dítěti, které shromažďuje MŠ v souladu s §28 odst. 2 písm. a, g (školského zákona), dále
podle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, slouží pro potřeby
školy a jsou náležitě chráněny.

V Zubčicích dne 19. 3. 2012.
__________________________________
Mgr. Eva Mitrová, ředitelka školy

