Kritéria pro přijetí do mateřské školy
Mateřská škola Čehovice: Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/ 2021
1. Zápis do mateřské školy se koná v období od 2. května do 16. května v kalendářním roce, ve
kterém následující školní rok začíná. Termín a místo stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se
zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém, prostřednictvím vývěsek v obci, obecním
rozhlasem, na webu školy. Pro školní rok 2020/2021 – středa 4. - 13. května 2020.
2. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 sb., správní řád a zákonem 561/2004
Sb., (Školský zákon).
3. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií o
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak, poslední ročník mateřské školy je od 1. 9. 2017 povinný.
4. Děti mohou být přijímány do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita
školy.
5. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří
let, nejdříve však děti od 2 let.
6. Mateřská škola, může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a
doloží potvrzení lékaře, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci ( § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)
7. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogickopsychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
8. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je
vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí
v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v
rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).
9. Rozhodnutí o přijetí může obsahovat zkušební lhůtu pobytu (nejdéle 3 měsíce)z důvodu zjištění
schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
Pro přijetí je stanoveno toto pořadí kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Čehovicích.
Dítě starší 3 let k celodenní docházce s trvalým pobytem v Čehovicích.
Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje mateřskou školu v Čehovicích, k celodenní docházce.
Dítě starší 3 let k celodenní docházce.
Děti mladší 3 let/ zaměstnanost rodičů – pouze v odůvodněných případech, doložení dokladem –
Čestné prohlášení.
6. V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.
V den „Zápisu“ – podání žádosti o přijetí nerozhoduje čas ani pořadí podaných žádostí
Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno v MŠ a na webu školy pod registračním číslem nejpozději do 15 dnů a
předáno písemně zákonnému zástupci do vlastních rukou do 30 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno
poštou nebo doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci do 30 dnů.

