Mateřská škola Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Uherský Brod, Svatopluka Čecha, okres Uherské Hradiště (dále jen mateřská škola)
stanovila 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 podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
II.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí
dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46 odst. 4.) zákona 258 / 2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.
III.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem
povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné
IV.
V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném
roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. vychází při přijímání dětí do
mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce.
Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2017, na školní rok 2017/2018
Hlavní kritéria:

Body:

1.

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy,(tj. děti, které
dosáhnou 5 let do 31. 8. 2017 a mají trvalý pobyt příslušném školském obvodu dané MŠ.

10

2.

Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku
minimálně 4 roky k 31. 8. 2017

9

3.

Věk dítěte

4 roky (dovršené k 31. 8. 2017)

4

3 roky (dovršené k 31. 8. 2017)

4

mladší 3 let

1

4.

Bydliště dítěte v Uherském Brodě, ve kterém MŠ sídlí.

2

5.

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec

1

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské
školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.
V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po
nejmladší).
V Uherském Brodě 30. 3. 2017

Bc. Vladimíra Mahdalová-ředitelka MŠ

