Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity
MŠ
A\ Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2019/2020
1. Přijímací řízení do mateřské školy
Dřevnovice č. 48, příspěvková organizace
(dále jen MŠ) pro školní rok 2019/2020 je
určeno dětem od 2,5 až do začátku povinné
školní docházky, které splňují podmínky pro
předškolní vzdělávání dětí.
V souladu s ustanovením § 50 zákona
č.250/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví,
platí ,že MŠ mohou přijmout pouze ty děti,
které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním a nebo mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Neplatí
to u dětí, pro které je školní docházka
povinná, (tzn. děti, které dosáhnou od
začátku školního roku pěti let).
2. Žádosti se budou vydávat: od 1.5. až do 10.
5. 2019 v průběhu dne ve třídě . Rovněž si je
můžete stáhnout z našich stránek.
3. Žádosti pro školní rok 2019/2020 do
mateřské školy se odevzdávají
15. 5. 2017 v době od 10:00-16:00 hod. .
(Den zápisu).
4. Čas nebo termín odevzdání není rozhodující
pro určení pořadí při přijímacím řízení. Bez

potvrzení lékaře je žádost neplatná. K zápisu
přichází zákonný zástupce s potřebnými
doklady (rodný list, kartička ZP, občanský
průkaz zákonného zástupce.) Pokud se
nemůže zákonný zástupce dostavit k zápisu,
pověří písemně jinou osobu.
B\ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání Mateřské školy Dřevnovice, č.48
příspěvková organizace pro školní rok
2019/2020 (k 1.9.2019).
Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování na základě
nové vyhlášky č. 197/2016 Sb. a zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon),ve znění pozdějších předpisů v ustanovení
§ 36, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
1. Kritéria pro přijímání do kapacity
maximálního počtu děti v daném roce.
Nejsou stanovena žádná kritéria.
2. Kritéria pro přijímání při překročení
kapacity maximálního počtu dětí v daném
roce.
Při překročení počtu volných míst pro školní
rok 2019/2020 jsou stanovena tato kritéria,
podle kterých budou posuzovány i žádosti
z bodu 1.

Trvalý pobyt dítěte
Dítě v MŠ

Věk dítěte

Kritérieum
Trvalý pobyt v obci Dřevnovic
Trvalý pobyt mimo obec
Dosud není zařazeno v žádné
Již je zařazeno v jiné MŠ
4-<5
3-<4
2,5 - < 3

Individuální situace
dítěte

Dítě se specifickými vzděláva
Sociální potřebnost dítěte
Dítě se hlásí na celodenní do

Dítě - omezený provoz
MŠ navštěvuje sourozenec d
Pokud dojde ke shodě bodů rozhoduje věk
dítěte (přednost má starší dítě).
Žádosti přijaté po termínu Zápisu dětí do
mateřské školy:
-Volná kapacita: budou posuzovány dle kritérií výše
uvedených.
-Překročená kapacita: pouze zavedeny do evidence
školy čekající na volná místa až po těch, kteří se
dostavili ve stanoveném termínu k zápisu.

V Dřevnovicích dne 5.3.2019

------------------------------------------------ředitelka školy J. Přidalová

