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KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Zlatá Koruna sestavila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/ 2004
Sb. ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:
I.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou způsobilé plnit požadavky
stanovené RVP PV a ŠVP(§ 4 a 5 školského zákona).
II.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
III.
Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
v souladu s § 34 odst.4, školského zákona

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy
z následujících kritérií. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti
1. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní
docházky (tzn. od 1.9. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce
září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání)
20 bodů
2. podle věku dítěte – minimální věková hranice dítěte 3 roky, výjimečně mladší
(2 roky 0, 3 roky 5, 4 roky 15, 5let a více 20 bodů)
3. podle spádovosti 10 bodů
4. s odkladem školní docházky s bydlištěm v jiné obci (15 bodů)
V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k těmto legitimním důvodům:
- sourozenec již zapsán v mateřské škole (10 bodů)
- sociální důvody (5 bodů)
Vydáním těchto kritérií se ruší kritéria pro přijímání dětí vydaná v r. 2018
Ve Zlaté Koruně 24.1. 2019
Lucie Schnelzerová
ředitelka školy

