Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
588 34 Dlouhá Brtnice 84
zs@dlouhabrtnice.cz
tel.: 723 106 075

příloha č. 2 ke Školnímu řádu

účinnost: od 1. 1. 2018

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ředitelka ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p. o, 588 34 Dlouhá Brtnice 84 (dále jen „školy“), stanovuje následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v součásti
mateřská škola v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Ředitelka školy postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a novelizací, v souladu se zákonem 117/1995 Sb. (o státní sociální podpoře), ve znění pozdějších předpisů
a novelizací, v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a novelizací,
v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a novelizací
a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) ve znění pozdějších předpisů a novelizací.

Kapacita mateřské školy: od 1. 9. 2017: 16 dětí
1) 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 stanoveno jinak.
2) Termín zápisu: Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná
v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě
se zřizovatelem a zveřejní je způsobem na místě obvyklým. Zápis probíhá zpravidla
v prostorách budovy mateřské školy. Oznámení o zápisu je vždy aktuálně vyvěšeno na
veřejném místě v obci, na veřejných místech v okolních obcích a na webovských stránkách
školy.
3) Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské
školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školním obvodu. V současné době obec Dlouhá
Brtnice nemá zřízený školský obvod s okolními obcemi.
4) Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonní zástupci dítěte do
vlastních rukou na svoji adresu uvedenou v Žádosti o přijetí, nejpozději do 30 dnů od
odevzdání Žádosti o přijetí.
5) Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním a jejichž žádost
kladně potvrdí příslušný dětský lékař/ka. Toto neplatí pro děti, jejichž předškolní vzdělávání
je povinné (§34, odst. 1, šk. zák.).
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6) K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně
přijímají:

1.
2.

Děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věk 5 let a pro které je předškolní vzdělávání
povinné.
Děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Dlouhé Brtnici, které
nejpozději k 31.8 2018 dosáhnou věku 4 let.

7 bodů
7 bodů

Následně budou přijímány:
Děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Dlouhé Brtnici, které 5 bodů
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nejpozději k 31.8 2018 dosáhnou věku 3 let.
Děti, které do 31. 12. 2018 dosáhnou věku 3 let bez trvalého bydliště v Dlouhé
Brtnici a jejichž sourozenec navštěvuje základní školu v Dlouhé Brtnici,
k pravidelné celodenní docházce.
Děti, které do 31. 12. 2018 dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce
s trvalým bydlištěm v Dlouhé Brtnici.
Děti, které do 31. 12. 2018 dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce bez
trvalého bydliště.
Sourozenci dětí, které již navštěvují mateřskou školu v Dlouhé Brtnici.
Při dosažení sejného počtu bodů má dříve narozené dítě přednost.

5 bodů
4 body
3 body
+1 bod

7) Žádost rodičů dětí 2-3 letých bude posuzována individuálně s tím, že starší děti mají vždy
přednost. Zároveň bude vyžadováno, aby děti tohoto věku měly předpoklady k plnění našeho
školního vzdělávacího programu a byly hygienicky samostatné. Děti mohou být přijímány
pouze do výše kapacity mateřské školy.
8) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Při uvolnění
místa v průběhu roku je ono místo přednostně nabídnuto dítěti, které je první v seznamu dětí
dodaného obcí (§34, odst. 4, šk. zák.), případně ve školském obvodu.
9) Nepřijetí z jiných než kapacitních důvodů: ředitelka školy rozhodne o nepřijetí dítěte,
pokud jde o dítě
a) se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení nebo
registrující praktický lékař pro děti a dorost;
b) které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V Dlouhé Brtnici 1. 1. 2018

Mgr. Ivana Konečná, ředitelka

