Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022
do Mateřské školy Želatovice
Zástupkyně statutárního orgánu Mateřské školy Želatovice stanovila následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy Želatovice, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu v daném roce.
•

V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve
věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní
nárok.

•

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

•

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust.
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
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). Netýká se dětí,
pro které je od 1. 9. 2021, předškolní vzdělávání povinné.

•

Při přijímání dětí bude vycházeno z kritérií uvedených v tabulce. Přednostně bude
přijato dítě s vyšším počtem bodů.

Kritéria
1. Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 01. 09. 2021 do 31. 08. následujícího
kalendářního roku a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Body
10

2. Trvalý pobyt dítěte – přednostně v obci Želatovice,

5

3. Trvalý pobyt dítěte – přednostně v obci Podolí

4

4. Trvalý pobyt dítěte mimo obce Želatovice a Podolí

1

4. Děti, které dovršily 4 let věku k 31. 8. 2021

3

5. Děti, které dovršily 3 let věku k 31. 8. 2021

2

6. Děti mladší 3 let k 31. 8. 2021

1

7. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje tuto MŠ

1
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Doplňující informace
•
•
•

Pořadí přijetí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli.
Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí
je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má
přednost před mladším).

Kompetence dítěte při nástupu do mateřské školy:
•
•
•
•
•
•
•

používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny)
dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
pije ze skleničky a hrnečku
začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, samostatně si nazouvá obuv
pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), ujde kratší vzdálenost
umí slovně vyjádřit své potřeby
reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

V Želatovicích dne 2. 4. 2021

Mgr. Bc. Ladislava Špalková,
zástupce statutárního orgánu MŠ
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