Dokument
Směrnice
Počet listů
2
Čj.:
22/2018
Vyhotoveno dne:
4.5.2018
Platnost od:
4.5.2018
Platnost ukončena dne:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Úvodní ustanovení
1. Ředitel Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín 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 maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Pro školní rok 2018/2019 lze přijmout 29 dětí.
3. Škola přijímá pouze děti, které k 1.9.2018 dosáhnou věku 3 let. Důvodem je, že škola není pro děti
mladší 3 let vybavena po stránce technické a hygienické (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a požárně - bezpečnostní (vyhláška č. 246/2001 Sb.).

2. Podmínky
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od tří let. Od 1. ledna 2017 je předškolní
vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou
pátého roku věku (zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let k 1.9.2018, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí), do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v
platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
2. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
3. Děti jsou pro školní rok 2018/2019 přijímány od měsíce září 2018. V přijímacím řízení se postupuje
v souladu s uvedenými Kritérii.
4. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání, řádně vyplněnou ve všech kolonkách, je nutné odevzdat do
budovy mateřské školy při zápisu.
5. Zákonný zástupce je povinen při přijímacím řízení předložit rodný list dítěte a občanský průkaz nebo
jiný doklad, kterým potvrdí své trvalé bydliště.
6. Pokud bude účastníkem řízení dítě se zdravotním postižením, musí být součástí žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání písemné vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření lékaře.
7. Čas odevzdání podkladů není rozhodující pro určení pořadí v přijímacím řízení.
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8. Po ukončení přijímacího řízení, pokud se uvolní v mateřské škole místo, ředitel školy má možnost
přijat na uvolněné místo jiné dítě bez ohledu na zápis (a pořadí nepřijatých dětí).
9. Pouze v případě volného místa je možné přijat dítě i v průběhu školního roku.
10. V přijímacím řízení se postupuje v souladu s uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně
přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do mateřské školy pro přijetí s nejvyšším bodovým
ohodnocením a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím
řízení. V případě, že pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány
děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě
nebo více dětí se shodným datem narození, budou přednostně přijaty děti podle abecedního pořadí
(nejdříve příjmení dítěte, a v případě shody pak jména dítěte). Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o
jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

3. Bodové ohodnocení
1. Pořadí pro stanovení přijetí dítěte je dáno celkovým počtem bodů, které dítě dosáhne, přičemž pořadí
je stanoveno od nejvyššího po nejnižší počet bodů.

1. Dítě, které dovrší ke dni 31.8.2018 4 roky

10

2. Dítě, které dovrší ke dni 31.8.2018 3 roky

5

3. Dítě má trvalé bydliště v Miloticích

5

4. Dítě s celodenní docházkou

3

5. Dítě nemá místo trvalého pobytu v Miloticích

1

6. Dítě s omezenou délkou docházky

1

2. Ředitel mateřské školy si vyhrazuje právo přihlédnout v individuálních případech i k dalším odůvodněným okolnostem, které mohou být bodově ohodnoceny. Tuto skutečnost ředitel školy uvede
v odůvodněních rozhodnutí.

4. Závěrečná ustanovení
1. Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce.
2. Tato směrnice je platná pro žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Anton Ivánek
ředitel školy
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