ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,
příspěvková organizace

Kritéria přijetí do mateřské školy

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace
Komenského 101, 687 51 Nivnice

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vnitřní předpis č.: SM_27

1. Obecná ustanovení
1.1. Ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové
organizace (dále „škola“) vydává směrnici Kritéria přijetí do mateřské školy, která
stanoví kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy (dále „MŠ“) působící při Základní
škole a mateřské škole J. A. Komenského v Nivnici.
1.2. Základní právní východiska: vyhláška č. 14/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném
znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. Podmínky pro přijetí dětí do mateřské školy
2.1. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období
od 2. května do 16. května. Termín, místo a informace k organizaci zápisu stanoví
ředitelka MŠ a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – na webových stránkách školy,
vývěskách v obci, nástěnce v MŠ a hlášením obecním rozhlasem.
2.2. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy podle § 34 školského zákona ve správním
řízení do 30 dnů od zápisu. O rozhodnutí informuje zákonné zástupce zveřejněním
seznamu přijatých/nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových
stránkách školy, na vývěsce v budově mateřské školy a také písemně.
2.3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
2.4. Přijímány jsou děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,
v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), tj. v obci Nivnice.
2.5. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, tj. dítě
má přednostní právo na přijetí.
2.6. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného
předškolního vzdělávání.
2.7. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacím potřebami rozhodne ředitelka školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
lékaře.
2.8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, v případě
volného místa.
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3. Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
3.1. Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanoví ředitelka školy
kritéria:
KRITÉRIA:
1. Věk dítěte

2. Trvalý pobyt dítěte

5 let dosažených k 31. 8. daného roku
4 roky dosažené k 31. 8. daného roku
3 roky dosažené k 31. 8. daného roku
Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ Nivnice

POČET
BODŮ
10
10
10
9

(U cizinců místo pobytu ve školském obvodu MŠ Nivnice.)

3. Bydliště dítěte v Nivnici
4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i v daném
roce

2
1

3.2. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele
(např. sociální potřebnost; dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému
v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

4. Přijímání dvouletých dětí
4.1. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
4.2. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze v případě volných míst k přijetí.
4.3. V rámci přijímacího řízení jsou děti seřazeny podle věku, přičemž přednost na přijetí má
starší dítě.
4.4. Přijímány jsou pouze děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), tj. v obci Nivnice.
4.5. Aby mohla být naplněna vzdělávací činnost školy, musí dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání plnit požadavky stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem, tj.
dítě zvládá základní hygienické, osobní a společenské návyky (samostatně chodit,
samostatně se oblékat, reagovat na pokyn, komunikovat s dospělou osobou, umět jíst
lžící, pít z hrnečku, používat WC, nenosit pleny, umět se umývat).

5. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
5.1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území
ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří
jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
5.2. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.
2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v MŠ se
sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince
místo pobytu (dále jen "spádová MŠ"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
MŠ nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
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5.3. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, v případě
povinného předškolního vzdělávání (§ 34 b) školského zákona), je povinen oznámit tuto
skutečnost zároveň s žádostí o přijetí do MŠ nebo písemně ředitelce školy nejpozději
3 měsíce před začátkem školního roku do 31. května.
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