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Kritéria přijímání dětí do předškolního vzdělávání
na školní rok 2019/2020
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka
mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona).
O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského
zákona)
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
v zákoně č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním
(pořadovým) číslem při zápisu:
1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:


které před začátkem školního roku 2019/2020 (do 31. srpna 2019) dosáhnou nejméně třetího roku věku,
s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, v případě cizinců místem pobytu,

2. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší (do naplnění kapacity školy)


které nejdéle k 31. srpnu 2019 dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu
Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do
naplnění kapacity školy.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (v případě podání vyššího počtu žádostí, jež bude
převyšovat kapacitu školy) o přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce ve stanoveném termínu.
Při zápisu obdrží zákonní zástupci dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do
mateřské školy.
Oznámení bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče.
Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Ve Vlčicích dne 20. 3. 2019

Mgr. Věra Drapáková
ředitelka školy

