Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bez hranic,
Mšec 171, 270 64 Mšec, stanovil
následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., 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.
Podle ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které od 1.
9. 2017 do 31. 8. 2018 dosáhnou šesti let). Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen oznámit způsob plnění povinného předškolního vzdělávání.
Povinná předškolní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90
dnů. Dále se povinná předškolní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k trvalému pobytu nebo vízum s
délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Kritéria pro rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017
1. Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
2. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 1, vychází při přijímání dětí do
mateřské školy ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude
přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována k datu zápisu.
3. Kritéria, podle nichž bude ředitel postupovat při rozhodování na základě ustanovení §
165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 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.
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Kritérium
Trvalý pobyt dítěte

body
Mšec, Tuřany, Srbeč, Milý, Bdín, Libovice, Jedomělice, Malíkovice 1
mimo obec

Věk dítěte

2 roky
3 roky
4 roky

Individuální situace dítěte

přihláška k celodenní docházce
sourozenec v MŠ
Libovice,
sociální Jedomělice
potřebnost dítěte2
dítě uvedené v § 16 odst. 9 na základě písemného vyjádření
ŠPZ popřípadě registrujícího lékaře

Za každý den od data
dvouletí
narození v předcházejícím tříletí
školním roce do 31. 8. 2017 čtyřletí

10
0
0
5
10
15
10
0 - 30
0 - 30
0,027
0,027
0,05

Ve Mšeci 31. 3. 2017
Mgr. Milan Dvořák v. r.
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

1
2

Upřednostnění se týká též občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích
zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/
samoživitelky, osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).
S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální
potřebností příslušné správní orgány.

vyjádření
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