Mateřská škola Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627, Polička
Směrnice č. 33 – KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Č.j.:
Spisový znak: Skartační znak:
19/21
OŘ
A/5
Vypracoval:
Milada Kalinovská - ředitelka školy
Schválil:
Milada Kalinovská – ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
11.3.2021
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.5.2021
Ředitel MŠ stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů.
Uvedená kritéria se použijí při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2021/2022 v případě, že počet přijímaných dětí bude menší než počet přijatých žádostí a
dítě splňuje podmínky pro přijetí do mateřské školy.




Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let až do začátku
povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let (§34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb.,
školský zákon).
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (§16 zákona č. 561/2004Sb.) budou přijaty na
základě písemného vyjádření poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.
Děti, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, jsou přijímány pouze, pokud
jsou dodrženy podmínky stanovené dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně zdraví.

Při přijímání dětí vychází ředitel z kritérií:
1. Věk dítěte - které od 1.9. 2021 dovrší 3 a více let má místo
trvalého pobytu nebo v případě cizinců* místo pobytu
ve školském obvodu MŠ (starší dítě má přednost před mladším)
2. Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců s místem
pobytu ve školském obvodu MŠ neuvedené v bodu 1 (starší dítě má
přednost před mladším)
3. Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců*
místem pobytu v Poličce mimo školský obvod MŠ k 31.8.2021
4. Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců*
místem pobytu mimo Poličku k 31.8.2021

30 bodů

20 bodů
5 let a více

8 bodů

3 roky a více
2 roky

7 bodů
5 bodů

3 roky a více
2 roky

3 body
1 bod

Postup při rozhodování:
1. Ředitel označí každou žádost registračním číslem.
2. Žádosti přidělí bodové ohodnocení a určí pořadí od nejvyššího po nejnižší počet bodů. Stanoví
bodovou hranici pro přijetí dle počtu přijímaných dětí. V případě shodnosti bodů v úrovni
stanovené bodové hranice rozhodne o přijetí dítěte jeho věk.
3. Výsledky zápisu budou pod registračními čísly zveřejněny 20.5.2021 v mateřské škole a na
školních webových stránkách.

*Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle § 20 zákona č.561/20004Sb. za
stejných podmínek. Ostatní osoby mají přístup ke školnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané Evropské unie, pokud mají právo
pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky
za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími
dočasné ochrany.

