MATEŘSKÁ ŠKOLA LYSOVICE

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ platná pro školní rok 2021/2022
1) na základě novely školského zákona (č.561/2004 Sb.,§ 34 ods.3 a 4)
vydané pod č. 178/2016 § 34a a 34b stanovuje ředitelka Mateřské školy
v Lysovicích kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Dle těchto kritérií bude ředitelka MŠ postupovat v případech, kdy počet
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými
zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu (25).
2) jednotlivá kritéria jsou ohodnocena počtem bodů.
Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií
na základě odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria
1) dosažení 6-ti let věku dítěte v době od 1.9. 2021 do 31. 8. 2022 a
děti s odkladem povinné školní docházky dle § 34 odst. 4 školského
zákona) SPÁDOVĚ příslušející pod MŠ LYSOVICE
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2)Dítě, které již má v MŠ sourozence a dosáhne k 1. 9. 21 věku 3. let
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3) Celodenní docházka dítěte do MŠ v době od 1. 9. 2021 a věku
3. let
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4) Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

7

5) Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
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6) Děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
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7) Děti, které dosáhnou k 1. 9. 21 dvou let a splní podmínky přijetí
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MŠ si vyhrazuje právo přijmout pouze dítě, které je samostatné v těchto
základních bodech
1) dítě nemá pleny!
2) dokáže se dorozumět
3) samostatně používá toaletu ( dopomoc nevadí)
4) samostatně se dokáže najíst (dokrmení nevadí)
5) nevyžaduje speciální dietní stravu

Dále v pořadí budou přednostně při rovnosti bodů přijaty děti:
a) dítě, které má být přijato na základě doporučení lékaře nebo jiného
odborného pracoviště
c) děti rodičů samoživitelů

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí
dítěte rozhodující kromě spádovosti datum narození dítěte – od nejstaršího po
nejmladší.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).

Žádost o umístění dítěte podává zákonný zástupce dítěte písemně u ředitelky
mateřské školy, poštou na adresu mateřské školy, e-mailem na adresu mateřské
školy.
Mateřská škola přijímá děti 1) k celodenní, 2) k polodenní docházce.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude zákonným zástupcům
oznámeno zveřejněním REGISTRAČNÍCH ČÍSEL přidělených u zápisu
v MŠ do 10. 6. 2021 na nástěnce MŠ a webových stránkách školy.
NEPŘIJATÉ děti budou následně vyrozuměny doporučeným dopisem.
Děti přijaté obdrží rozhodnutí při osobním jednání v MŠ po dohodě s ředitelkou
školy.

V Lysovicích dne 10. 3. 2021

Eva Mrázová
ředitelka MŠ

