Kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Řeoitetra Mateřské ško|y Děčín||, Liliová 277t1, přÍspévková organizace - stanovila nás|edujÍcÍ kitéria, pod|e
kteých bude postupovat na základě ustanovení $ 165 odst. 2 písm. b zákona ě. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, střednÍm, vyššímodbomém a jiném vzdělávánÍ (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pň
rozhodování o pňjetÍ dítěte k předškolnímu wdělávánÍ v mateřské škole v případě, kdy poěet Žádostí o pňjetÍ
k předškolnímu yzdělávánÍ v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mďeřskou
ško|u.

r

Dle $ 34 odst. 1 se předškolní wdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 |et, nejdříve však
pro děti od 2 |et.

Děti m|adší věku 3 |et jsou do MŠpřijÍmány pouze V případě volné kapacity mateřské školy a
za předpok|adu, Že anládnou zák|adnÍ poŽadavky RVP PV a hygienické náW|q.

o

od počatku školního roku,

ldený následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné
ško|nídocházky dítěte' je předško|ní vzdě|ávání poúnné.

Povinné předškolnÍ wdělávání se nerztahuje na děti s h|ubokým mentálním postiŽením.

r

pňjÍmánÍ dětí k předško|nímu rzdě|ávání je třeba dodrŽet podmínlqy stanovené arláštním právním
předpisem. Pod|e $ 50 zákona č.258n000 Sb., o ochraně veřejného zdraví aozměně něKer'ých
souvisejícíchzákonů ve znění pozdějších předpisů, můŽe mateřská ško|a pfijmout pouze dÍtě, Keré se
podrobilo stanoveným pravidelným očkovánÍm, má doklad, Že je proti nákaze imunní nebo se nemůže

Při

očkovánípodrobit pro trva|ou kontaindikaci.

Povinnost očkovánÍ se netýká dětÍ, které budou pňjímány k povinnému přďško|nímu wdělávánÍ.

o

Při příjímánídětí do mateřské školy vychází ředitelka z níŽe uvedených kritérií.
Přednostně budou do mďeřské školy k předško|nímu wdělávání pňjaty:
děti' které do 31. 08. 2020 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školnÍ doďrázky, pokud majÍ
místo trva|ého pobýu (v případě cizinď místo pobytu) ve školském obvodu mďeřské ško|y (od
nejstaršíchpo nejmladší),

1.

2.
3.

4'

děti, které do 3.t. 08. 2020 dosáh|y věku 4 let, pokud majÍ místo Walého pobytu (v případě cizinců mÍsto
pobytu) ve ško|ském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejm|adší),

děti, které do 31'8.2020 dosáhly 3 let věku, pokud mají místo trvalého pobytu( v případě cizinců místo
pobytu) ve spádovém školskémobvodu mateřské školy ( od nejstaršÍch po nejmladšÍ)
děti, Keré do 31. 08. 2020 dosáhly věku 5 let a děti s odHadem povinné školnídochazky, které mají
místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školskémobvodu (od nejstarších po
nejmIadšÍ),

5.

děti, které do 31. 08. 2020 dosáh|y věku 4 |et, Keré mají místo trva|ého pobytu (v případě cizinců místo
pobytu) v jiném ško|ském obvodu (od nejstaršíchpo nejm|adší),

6.

děti starší věku 3 |et (od nejstaršíchpo nejm|adší)' pokud ma,ií místo trua|ého pobýu
( v případě cizinců místo pobytu) v v jiném ško|skémobvodu, a mají v mateřské ško|e pňjaty sourozence
a tito sourozenciji budou navštěvovď i po 3.9.2020

7

'

ostatnÍ děti podle věku (od nejstaršíchpo nejm|adší).

ředitelka mateřské školy

