Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace,

Mořice 1, 798 28 Mořice tel: 582 388 347 e-mail: skolka@morice.cz www.msmorice.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mořice okres Prostějov, příspěvková organizace stanovila
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 podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Základní ustanovení

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let, nejdříve však pro děti od 2
let, až do začátku povinné školní docházky.

2. Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání
povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání.

3. Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46 odst. 4.) zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do
mateřské školy povinná.

4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 561/2004
Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitelka mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

5. Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy kritéria
uvedená v následující tabulce.

KRITÉRIA
1.

2.

3.

Body
Trvalý pobyt dítěte v obci Mořice

8

Bydliště dítěte v obci Mořice

4

5 let dovršení k 31. 8. 2019

5

4 roky dovršené k 31. 8. 2019

4

3 roky dovršené k 31. 8. 2019

3

2 roky dovršené k 31. 8. 2019 *

1

Sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ
vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020.
.

1

Do přijímacího řízení budou řazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky
do 31. 8. 2019.

* Dvouleté dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání, by mělo mít základní hygienické a
stravovací návyky (MŠ není vybavena nočníky a přebalovacími pulty apod.). Dítě by mělo být schopno
zvládat adaptaci na pobyt v předškolním zařízení a požadavky kladené ŠVP PV.

Postup při vyhodnocování kritérií:
1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po
nejmladší).
4. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. k 14. 5. 2019
5. V případě rovnosti bodů rozhoduje los

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výsledky přijímacího řízení budou do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů, ode dne přijetí
žádostí zveřejněny pod registračním číslem žadatele na veřejně přístupném místě, tj. na úřední

desce, vchodových dveřích do budovy mateřské školy a na webových stránkách školy /www.ms
morice.cz/. Poté si zákonný zástupce bude moci vyzvednout rozhodnutí v kanceláři MŠ.

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě s ředitelkou školy.

V Mořicích dne 26. 2. 2019
Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka školy

