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_____________________________________________________
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 a odst.3),§ 165 odst.2 písm. b) zákona č.
561/2004 v platném znění (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(správní řád)
Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jestřebí a v
případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem v celodenní péči zpravidla ve věku od 3 let, výjimečně
mladším dětem – pokud splňují požadavky MŠ k přijetí. Děti jsou přijímány i během školního roku,
pokud to dovolí kapacita školy. Na základě doporučení školského poradenského zařízení, případně
registrujícího lékaře integrujeme děti s potřebou podpůrných opatření (děti se speciálními
vzdělávacími potřebami) v rámci běžného kolektivu.
Kritéria pro přijímání – naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání:
1. Dítě je v posledním ročníku předškolního vzdělávání nebo má odklad školní docházky a má
trvalý pobyt ve školském obvodu, kde se MŠ nachází
2. Dítě před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku a má trvalý pobyt ve
školském obvodu, kde se MŠ nachází
3. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
4. Opakované podání žádosti o přijetí dítěte
5. MŠ navštěvuje sourozenec dítěte
Zápis je vyhlašován každoročně 2. - 16. května prostřednictvím obecní vývěsky, na internetových
stránkách školy, v místních obchodech a v prostorách mateřské školy.
V průběhu školního roku se mají rodiče a děti možnost seznámit s prostředím MŠ, školním
vzdělávacím programem, apod.
Zákonný zástupce dítěte obdrží tyto formuláře:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- formulář na potvrzení o pravidelném očkování dítěte
Vyplněné a potvrzené formuláře předají rodiče v den zápisu v MŠ.
O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitel školy písemné rozhodnutí. V den zápisu rodiče
obdrží Zápisní list, Přihlášku dítěte do MŠ a Evidenční list dítěte a vše řádně vyplněné vrátí na informativní
schůzce v MŠ v měsíci červnu a zde také obdrží Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Rodiče dětí s
potřebou podpůrných opatření (dětí se specifickými vzdělávacími potřebami) dodají k žádosti vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře a poskytnou informace ke zdravotnímu stavu dítěte.

Závaznost : Kritéria jsou závazná pro ředitele školy při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání.
Účinnost: od 1. 1. 2017
V Jestřebí dne 19. 2. 2017
Mgr. Zicháček Martin
ředitel školy
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