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Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Chlebičov
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chlebičov - příspěvková organizace,
(dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 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 podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonné požadavky pro přijetí dítěte do MŠ:
1.
2.

Povinné přijetí pětiletého až tříletého dítěte (dovršení 3let k 31.8.2022) ze spádového
obvodu MŠ
Očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí
mladších pěti let
 §34, odst. 5 zákona č 561/2004 Sb. (školský zákon),
 §50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví)
.
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Trvalý pobyt dítěte
Věk dítěte

Kritérium
Trvalý pobyt dítěte v obci
Mimo obec
2 leté
3 leté - dovršení věku 3 let od 1.9. – 31.12.2022
3 leté - dovršení věku 3 let k 31.8.2022
4 leté – dovršení věku 4 let k 31.8.2022
5 let a více – dovršení věku 5 let k 31.8.2022
Celkem bodů:

Bodové ohodnocení
25
0
0
5
10
15
20

Doplňující kritéria:
1. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu před dětmi z nespádového
obvodu.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat věk dítěte (přednostně starší).

V souladu s § 34 ods.1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání (PV) organizuje pro
děti zpravidla od 3let do nástupu dítěte k povinnému vzdělávání. Dítě mladší 3 let věku
lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek. Dítě se
přijímá do předškolního vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004 Sb.,
z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá
především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které bude
přijato k předškolnímu vzdělávání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky
stanovené programem PV a Školním vzdělávacím programem dané MŠ.
Upozornění:
V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude
rozhodovat čas podání žádosti.

S účinností od 3. 4.2022
Mgr. Milena Široká
………………………………

Podpis zákonného zástupce:
……………………………………

