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Závaznost a platnost od: 6.4.2020

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Prostřední Poříčí, Vnitřní předpis o přijímání dětí
do mateřské školy. Podle následujících kritérií, bude postupovat při rozhodování přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte
podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne
počet volných míst v mateřské škole.

Podmínky přijímání dětí do mateřské školy
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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 dále stanoveno jinak. Při
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem na základě ustanovení § 50 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů (pravidelné očkování, které není povinné pro děti, pro
které je předškolní vzdělávání povinné).
Zápis dětí do mateřské školy Prostřední Poříčí proběhne 4.5. do 7.5.2020 bez
přítomnosti rodičů i dětí. Zápisu se mohou zúčastnit všechny děti narozené do
31.8.2018. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o
očkování, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu a případně kopii
dokladu o svěření dítěte do péče (např. pěstouni...) vloží zákonný zástupce do
schránky na plotě u budovy MŠ označené ZÁPIS MŠ, nebo poštou nejpozději
do 7.5. 2020. Dokumenty k zápisu jsou ke stažení na stránkách mateřské školy
(https://ms.prostredniporici.cz/index.php/ke-stazeni), případně si je rodiče
mohou vyzvednout v budově MŠ po telefonické domluvě (tel. 603205546).
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté
k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit
požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním
vzdělávacím programem.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31.8.2015
(tedy děti pětileté a děti s odkladem školní docházky). Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Ve školním roce 2020/2021 mateřská škola přijme děti do naplnění počtu 26
dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a dětí mladších
3 let, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy dle § 2
a 5 vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka
školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy,
vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně
pedagogického centra příslušného zaměření.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu
školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává mateřská škola Prostřední
Poříčí, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku):
Základní kritéria:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které dovrší do
31.8.2020 pěti let (děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) – přijaty budou
vždy.
2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu
mateřské školy, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle
věku od nejstarších po nejmladší.
3. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2020
dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
4. Děti s trvalým pobytem v obci Prostřední Poříčí podle věku od nejstarších po
nejmladší.
5. Děti jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu Prostřední Poříčí.
6. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Doplňující informace
1. přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení,
které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně
přístupném místě, tj. na nástěnkách mateřské školy a obce, na webových stránkách
obce, a to po dobu 15 dnů. Registrační číslo žádosti o přijetí je zákonnému zástupci
oznámeno před zveřejněním výsledku zápisu SMS zprávou.
4. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ budou zákonní zástupci
dítěte informováni. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou státní zástupci vyzvednout osobně v MŠ 5.6.2020 od
8:00 do 15:00 hodin.

5. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí,
a to písemnou formou odvolání prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu (zákon č.
500/2005 Sb., § 87 a 88).
6. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium
Věk dítěte

Trvalý pobyt dítěte

Sourozenec v MŠ PP

Bodové ohodnocení
30
20
10
5
30

Narození před 1. 9. 2015
- nar. 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
- nar. 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
- nar. 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018
Trvalý pobyt v obci a ve
smluvní obci
Trvalý pobyt mimo školský 5
obvod
10

