
               Mateřská škola  Hrušky, příspěvková organizace 
                                   Hlavní 52,691 56,telefon:519343278,                                

           Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
                                            v mateřské škole 
    Ředitelka Mateřské školy Hrušky, příspěvková organizace(dále jen mateř- 
ská škola)stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na 
základě ustanovení §165 odst.2písm.b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním 
základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),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 pro mateřskou školu. 
                                                                           1. 
Předškolní vzdělávání se  organizuje v souladu s §34 odst.1školského zákona pro děti ve věku  
zpravidla od 3 do 6let. 
               Od pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky  dítěte,je  
                                              předškolní vzdělávání povinné.  
                                                                            2.    
Podle § 50 zákona č. 258/2000Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví,v platném znění, může 
ředitelka školy  přijmout pouze dítě: 
- které se podrobilo stanoveným pravidelným  očkováním 
- které  má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování  
  podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný  
 zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře(týká se dětí mladších 5 let) 
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 
                                                                             3.       
Při  přijímání dětí vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující  
tabulce.Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 
V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro  
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující : 
- datum narození dítěte,přičemž starší má přednost před mladším 
- abecední pořadí 

                                                                     4. 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy vždy 
s přihlédnutím na možnosti splnění specifických potřeb dítěte, na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Před vydáním rozhodnutí 
musí zákonný zástupce dítěte tato vyjádření předložit. 

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy – škol. rok 2019/2020 
 

Bodové  
ohodnocení 

Dítě, které má trvalý pobyt v Hruškách         2 

Dítě,které  k 31.8.2019 dovršilo 4 roky věku           2 

Dítě ,které k 31.8.2019 dovršilo 3 roky věku         1 

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu         1 

MŠ bude ve školním roce 2019/2020 navštěvovat současně sourozenec         1 

BODY CELKEM  

 



   Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – 
rozhodnutí o přijetí, se oznámí zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním 
číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam 
bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a vyvěšen na nástěnce v mateřské 
škole. V souladu s dodržením zákona o ochraně osobních údajů(zákon č.101/2000Sb.)nebude 
výsledný seznam jmenný. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno do vlastních rukou nebo doporučeným dopisem. 
 
 
V Hruškách dne 15.4.2019                                               Poláchová Jana 
                                                                                          Ředitelka MŠ Hrušky 

 


