Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Litoměřice, p. o. stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat
při rozhodování na základě ustanovení § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů,
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,
24 na třídu, pro mateřskou školu.
Ředitelka školy organizuje školní rok a stanovuje počty tříd a počty dětí na třídu. V závislosti na počtu dětí
se organizace školního roku může změnit.
Kritéria jsou platná pro každé místo poskytování vzdělávání mateřské školy zvlášť, a to v případech,
kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí 24
na třídu tohoto pracoviště mateřské školy:
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
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.
II. Do mateřské školy jsou přijímány děti očkované, dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví. Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad,
že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě,
že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s povinným předškolním vzděláváním, dále vyšším celkovým hodnocením.
U dětí mladších 3 let může být, v závislosti na jejich počtu, zřízena třída pouze na jednom pracovišti.
IV.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, které nemá povinné předškolní
vzdělávání, bude brát ředitelka v úvahu počet bodů získaných za jednotlivá kritéria. V případě rovnosti bodů
(shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlédnuto k datu narození a může být v ojedinělých individuálních
případech zohledněna výdělečná činnost zákonného zástupce dítěte, pokud je zákonný zástupce jiného
dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.
K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je zákonný zástupce dítěte, který není výdělečně činný,
na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. Zohledněna bude výdělečná činnost zákonného zástupce
při přijímání 2letých dětí do tříd, pro děti mladší 3let, na MŠ Baarova. Pokud zákonný zástupce tohoto dítěte
nebude výdělečně činný, dítě do MŠ nemusí být přijato. Do lesní třídy lze zařadit dítě až po dovršení věku
3let.
V.
Ředitelka může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout
ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele.
Body:
ano ne
1. Povinné předškolní vzdělávání, dovršení 5 let do 31. 08. 2018
*
s trvalým pobytem v Litoměřicích.
2. Dovršení 4 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem v Litoměřicích. *
3. Dovršení 3 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem v Litoměřicích. *
4. Individuální situace dítěte – Sourozenec v mateřské škole.
5. Povinné předškolní vzdělávání, dovršení 5 let do 31. 08. 2018
s trvalým pobytem mimo Litoměřice.
6. Dovršení 4 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem mimo Litoměřice.
7. Dovršení 3 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem mimo Litoměřice.
8. Dovršení 2 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem v Litoměřicích.
9. Dovršení 2 let do 31. 08. 2018 s trvalým pobytem mimo Litoměřice.

10
9
5
4

0
0
0
0

3
2
1
0,5

0
0
0
0

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)
školského zákona.

Tato kritéria jsou závazná pro všechny vedoucí míst poskytování vzdělávání Mateřské školy Litoměřice, p.o.
Mgr. Monika Mejtová

