Čj. MŠVA 54/2022

Příloha č.1

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116
tel.: 734 158 837
e-mail: skolka@velkealbrechtice.cz
___________________________________________________________________

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná
pro zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 sb.
(Lex Ukrajina školství)
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Ředitelka mateřské školy, Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice 116, příspěvková
organizace stanovila v souladu ve znění pozdějších předpisů následující kritéria pro přijetí dítěte k
předškolnímu
vzdělávání. Uvedená kritéria stanovují, které skutečnosti jsou pro ředitelku důležité při
rozhodování o přijetí, či nepřijetí dítěte v případě překročení kapacity mateřské školy v počtu
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Samotná kritéria především napomáhají
předvídatelnosti.

Článek 2.
Podmínky přijetí uchazečů
2. 1 Uchazeči, kteří od 1. 9. 2022 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke
dni 31. 8. 2022 nedovršily pátý rok věku), mají povinnost doložit potvrzení lékaře o tom, že
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo doklad o tom, že je proti
nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Uchazeči,
kteří od 1. 9. 2022 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2022
dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nemusí předkládat.
2. 2 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, tzn. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let.
2. 3 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku
povinné školní docházky. Pokud kapacita školy umožní, jsou přijímány i mladší děti.

Článek 3.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí:
1. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem pobytu
Velké Albrechtice, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do
31.8.2022),
2. děti, které se do MŠ přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem pobytu Velké Albrechtice,
které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2022),
seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí,
3. děti, které se do MŠ přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem pobytu Velké Albrechtice,
které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2022),
seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí,
4. děti, s místem pobytu Velké Albrechtice, které dosáhnou nejméně druhého roku věku před
začátkem školního roku (tj. do 31.8.2022), seřazené podle data narození od nejstaršího po
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí seřazené podle data narození od nejstaršího po
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí,
5. děti, s místem pobytu mimo Velké Albrechtice, seřazené podle data narození od nejstaršího
po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí.
Pravidlo výběru:
 Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti,
které splňují druhé kritérium, a tak následovně.
 Děti budou v daném kritériu seřazeny a přijímány dle věku, a to od nejstaršího po nejmladší.
 V případě, že se během školního roku uvolní místo v mateřské škole, ředitelka nebude
vypisovat nové přijímací řízení na toto místo. Nadále platí, že volné místo je přednostně
obsazeno dítětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo alespoň 3
letým (pokud v okamžiku uvolnění místa v MŠ bude potřeba takové dítě umístit).
 Pokud zákonný zástupce odhlásí dítě z předškolního vzdělávání, učiní tak písemně. V tomto
případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.
3. 1 V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození uchazečů mezi těmito uchazeči rozhodne
losováním (tj. přijatí uchazeči budou vylosováni). Losování proběhne v den určený ředitelkou
mateřské
školy.
3. 2 Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době provozu MŠ stejnou váhu,
v žádném případě nebude ve dni - dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou
k přijetí do MŠ.
3. 3 Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy
se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být
způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na
základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má
větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené
požadavky schopno lépe plnit.

Článek 4.

Organizace a průběh správního řízení
4. 1 Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na veřejném místě (budova školy, webové stránky školy), tímto se považuje
rozhodnutí o přijetí za oznámené.
4. 2 V případě rozhodnutí o nepřijetí, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci
dítěte:
a) datovou schránkou,
b) poštou, obálka s doručenkou,
c) osobně, zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 30.5.2022.
Vytvořeno Ve Velkých Albrechticích dne 30. května 2022

Zpracovala: Bc. Klára Jahnová

Mgr. Elena Kolarovská
ředitelka

