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Úvodní ustanovení
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Kateřinice,
okres Vsetín, stanovila následující kritéria, podle nichž bude rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými
zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze přijmout.
Kritéria pro přijetí se řídí ustanoveními § 34 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a
vyhlášky č. 14/2005 Sb.

1 Základní ustanovení
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ve správním řízení v souladu
s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění bezodkladně, nejpozději
však do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
Mateřská škola přijímá děti zpravidla ve věku od tří do šesti let, nejdříve však od dvou a půl
let, pokud to umožňují provozní podmínky školy.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna daného roku pěti let, je předškolní vzdělávání od
1. 9. 2017 povinné, proto jsou tyto děti přijímány automaticky jako první v pořadí. Rodiče
se mohou rozhodnout, jakým způsobem bude jejich dítě povinnou předškolní docházku
plnit – tuto skutečnost by měl uvést v přihlášce k povinnému předškolnímu vzdělávání
(nejpozději však 3 měsíce před zahájením daného školního roku).
Rodiče se dostaví v daném termínu k zápisu pro následující školní rok. Zápis se koná v období
mezi 2. a 16. květnem daného roku. Konkrétní datum bude zveřejněno obvyklým způsoben
na veřejných plochách a webových stránkách školy.
Rodiče k zápisu přinesou vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře o řádném očkování
dítěte (netýká se dětí, pro něž je od předškolní vzdělávání povinné, jak bylo uvedeno výše),
nahlásí rodné číslo dítěte a seznámí se s provozem MŠ.
Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijaty pouze v případě volné kapacity.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno tímto způsobem:



zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole,
na webových stránkách školy (www.skola.obeckaterinice.cz),



seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů (předpokládaný
termín zveřejnění je součástí dokumentu „Vyhlášení zápisu k předškolnímu
vzdělávání“).

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodič písemně na adresu uvedenou v přihlášce do 30 dnů od
data zápisu. Případné odvolání proti rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne
doručení, a to písemnou formou krajskému úřadu prostřednictvím školy.
Děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, jsou přijímány na tříměsíční zkušební
dobu, která slouží k ověření schopností dítěte pobývat v kolektivu.

2 Kritéria přijetí
Přednostně se přijímají děti, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší pěti let, a
předškolní vzdělávání je pro ně tudíž povinné, a zároveň mají trvalý pobyt ve školském
obvodu obce Kateřinice.
V ostatních případech, tj. pokud pro dítě není předškolní vzdělávání povinné, rozhoduje
následující:
a) dítě dosáhne nejpozději k 31. 8. daného roku věku čtyř let a zároveň má trvalý
pobyt ve školském obvodu obce Kateřinice;
10 bodů

b) věk dítěte:
 4 roky dosažené k 31. 8. daného roku
3 body



3 roky dosažené k 31. 8. daného roku
2 body

c) trvalý pobyt v obci Kateřinice
3 body

Doplňující kritérium v případě rovnosti bodů je pořadí podání přihlášky.
V případě volné kapacity může být přijato i dítě mladší tří let (nejméně však dvouapůlleté).

Závěrečná ustanovení
Nabytí platnosti: 24. 4. 2017
Nabytí účinnosti: 25. 4. 2017
Tímto se ruší stávající kritéria ze dne: 6. 4. 2016

Kateřinice 24. dubna 2017

Mgr. Šárka Muchová v. r.
ředitelka školy

