Mateřská škola ČELADENSKÁ BERUŠKA, příspěvková organizace
Čeladná 389, 739 12, IČO 72069899, tel.: 777364189

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Čeladenská beruška, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy Čeladenská beruška, příspěvková organizace, Čeladná 389, 739 12, vydává
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 Čeladenská beruška, příspěvková organizace, Čeladná 389,
739 12 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Obecná ustanovení, podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1.1
Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1) § 34
školského zákona pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou
let.
1.2
Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, v souladu
s § 50 z. č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola
doklad o očkování.
1.3
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí dle §34a odst. 1 školského zákona.
1.4
Mateřská škola zastoupená ředitelkou vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte,
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 50
zákona č. 258/2000 Sb.) ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů
u složitějších případů.
1.5
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, v případě povinného
předškolního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději
3 měsíce před začátkem školního roku do 31. 5. 2020.
1.6
O přijetí dítěte se zdravotním postižením do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na
základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a
pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
1.7
O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka mateřské školy individuálně, mladší děti jsou
přijímány na základě kritérií o přijetí, v případě volné kapacity. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok.
1.8
Aby mohla být naplněna vzdělávací činnost školy, musí dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání
plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a
školním vzdělávacím programem školy. Dítě zvládá základní hygienické, osobní a společenské
návyky, samostatně chodí, samostatně se obléká, reaguje na pokyn, komunikuje s dospělou
osobou, jí lžící, pije z hrnečku, používá toaletu, nenosí pleny, udržuje osobní hygienu).
1.9
Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány
individuálně a to pouze v případě, že v MŠ je volné místo.
2. Kritéria přijímání dětí
2.1
Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit.
2.2
Kritéria se celkově hodnotí tak, že body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je
dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
2.3
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34a odst. 1
školského zákona vždy přijato dítě, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku ze
svého spádového obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají právo na
přednostní přijetí (děti tříleté a starší).
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2.4

2.5

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle §34 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 na
jiné 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.
Při přijímání ostatních dětí do mateřské školy bude ředitelka školy vycházet z následujících
kritérií a bodového hodnocení. Přijaty mohou být děti dle takto seřazených žádostí až do
naplnění kapacity mateřské školy.
Bodové
ohodnocení

Kritérium
Doba podání přihlášky
(opakované podání
žádosti)
Trvalý pobyt dítěte*

Věk dítěte**

1 rok

2

2 roky a více
Trvalý pobyt v Čeladné – spádová oblast
Trvalý pobyt v mimo školský obvod (jiné obce)

3
20
0

Mladší 3 let (dítě, které ve školním roce 2020/2021 dosáhne
3 let věku, narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018)
3 roky (dítě, které ve školním roce 2020/20201
dosáhne 4 let věku, narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017)
4 roky (dítě, které ve školním roce 2020/2021)
dosáhne 5 let věku, narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016)

5 let a více – povinné předškolní vzdělávání (dítě, které ve
školním roce 2020/2021 dosáhne 6 let věku, narozené 1. 9.
2014 – 31. 8. 2015 a starší)
Mateřskou školu Čeladenská beruška, p.o. navštěvuje
sourozenec ve stejném školním roce
Individuální situace dítěte
dítě se hlásí k celodennímu provozu
dítě se hlásí k polodennímu provozu

0
15
20

30
15
15
0

Celkem dosažených bodů
* 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 případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje den narození dítěte.
II. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čeladenská
beruška,p.o. ruší účinnost vydaných kritérií ze dne 1. 5. 2019 a nabývají účinnosti dne 9. 4. 2020.
V Čeladné dne 8. 4. 2020
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