Mateřská škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace
783 85 Šumvald 199, IČO: 75026627

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Mgr. Eliška Skácelová, ředitelka školy
29. 3. 2022
S 10 (po ukončení platnosti)
1. 5. 2022

Vypracovala:
Schváleno dne:
Skartační znak:
Účinnost od:

1. Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, dle §165 odst. 2 písm.
b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší
3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
4. Do mateřské školy může být přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v tabulce:
Kritérium
Věk dítěte
k 31. 8. 2022

6 let

5 let

9
bodů

9
bodů

Bodové hodnocení
dítě narozené v období
4 roky 3 roky 1. 9. 2019 1. 2. 2020 31. 1. 2020
31. 8. 2020
7
bodů

Spádovost (trvalý pobyt ve
spádové oblasti školy)

5
bodů

3
body

1
bod

9 bodů

6. Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Děti jsou přijímány v pořadí podle počtu
dosažených bodů do vyčerpání kapacity školy a kapacit jednotlivých tříd dle organizace
stanovené ředitelkou mateřské školy.
7. Přednostně jsou přijímány děti za spádové oblasti, v případě rovnosti bodů jsou děti
přijímány podle data narození (starší děti mají přednost).
9. V ojedinělých případech může ředitelka mateřské školy přihlédnout k objektivním důvodům
hodných zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém (sociální situace rodiny,
zohlednění výdělečné činnosti zákonných zástupců, zohlednění dětí zaměstnanců školy,
bydliště v Šumvaldě či v Břevenci). Takovéto rozhodnutí musí být podrobně zdůvodněno.
10. Děti, které jsou k 31. 8. 2022 mladší 3 let, jsou přijímány se zkušební dobou pobytu
3 měsíce, která počíná běžet od doby skutečného nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.
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11. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do Mateřské školy Šumvald dle Správního řádu.
O zařazení dítěte do určité třídy rozhodne ředitelka dle organizačních a kapacitních možností
nejpozději do jednoho dne před nástupem dítěte do mateřské školy.
12. Tento Pokyn nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022.

V Šumvaldě 29. 3. 2022
podepsal
Mgr. Eliška Digitálně
Mgr. Eliška Skácelová
2022.03.29
Skácelová Datum:
14:01:15 +02'00'

________________________
Mgr. Eliška Skácelová
ředitelka mateřské školy
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