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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ZÁVIŠICE
Ředitelka ZŠ a MŠ Závišice, p.o., Závišice 110 (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 60 odst.2 zákona
č. 178/2016 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004), o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného ředitelkou mateřské školy po dohodě
se zřizovatelem – Obcí Závišice, přesáhne stanovený počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Závišice
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České
republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
Potvrzení o povinném 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 nebo potvrzení, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(Bez lékařského potvrzení o pravidelném očkování dle očkovacího kalendáře nebo
potvrzení, že se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci není možno dítě
do MŠ přijmout!)
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud
ještě do mateřské školy nedocházejí. Taktéž pro děti s odkladem školní docházky (řádně
doloženým Rozhodnutím ředitele ZŠ), které do mateřské školy nedocházejí.
Trvalý pobyt dítěte v obci Závišice. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány
děti s trvalým pobytem v obci Závišice. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu
dítěte v České republice, která je vedena v registru obyvatel.
Věk dětí - dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později
Délka docházky do MŠ – přednost při přijímaní budou mít děti s celoroční a s celoměsíční
docházkou, před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ
pouze část školního roku nebo je jejich délka docházky omezena na dobu nejvýše
5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, nebo 4 hodiny denně.
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Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Závišice,
bude prováděno bodovým systémem (viz. tabulka bodového hodnocení). Přednostně bude přijato
dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude pro rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného
na roky a dny věku dítěte, přičemž bude přijato dítě starší. U stejného data narození bude
postupováno podle abecedního seznamu.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí zapsaných dětí ani pořadí podané žádosti. Mateřská škola stanoví
po dohodě se zřizovatelem – Obcí Závišice, místo, termín (a to v období od 2. do 16. května) a dobu
pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tuto
informaci zveřejní na obvyklých místech (včetně webových stránek organizace). V den zápisu obdrží
zákonní zástupci dítěte „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a registrační číslo/značku.
Veškeré dokumenty pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Závišice jsou také dostupné
na webových stránkách školy www.zszavisice.cz, tyto dokumenty mohou zákonní zástupci vyplnit
předem a přinést s sebou.
Na žádosti je určené místo, kde si nechá zákonný zástupce potvrdit od dětského lékaře způsobilost
dítěte pro vstup do MŠ. Pokud si zákonný zástupce tuto žádost nestáhne z webových stránek,
přinese potvrzení od lékaře na jiném, k tomuto účelu určeném formuláři.
O výsledku správního řízení je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn vyvěšeným seznamem
na přístupném místě. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly/značkami.
V případě většího počtu „žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Závišice pro přijímání dětí.
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Tabulka bodového hodnocení
– jako nedílná součást KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Závišice
1. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje
škola doklad o očkování.
2. Potvrzení o povinném očkování dítěte (v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění)
3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
tedy děti, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2018
a děti s odkladem školní docházky

Počet bodů
0
Bez lékařského potvrzení o
pravidelném očkování dle
očkovacího kalendáře nebo
potvrzení, že se nemůže podrobit
očkování pro trvalou kontraindikaci,
není možno dítě do MŠ přijmout!

20

a) Děti, které mají trvalý pobyt
na území obce Závišice

20

b) Děti které nemají trvalý
pobyt na území obce Závišice

0

4. Trvalý pobyt dítěte*

5. Věk dítěte

a) Dítě dovrší 4 let věku do
31. 8. 2018
b) Dítě dovrší 3 let věku do
31. 8. 2018
c) Dítě dovrší 3 let věku do
31. 12. 2018
d) Dítě mladší naž a,b,c

6. Délka docházky do MŠ

10
5
2
0
2

* 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.
V Závišicích 20. 3. 2018
Vypracovala: Bc. Bohdana Jarolímová

Schválila: Mgr., Bc. Šárka Chalupová
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