Kritéria pro přijímání dětí do běžných tříd
MŠ Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
pro školní rok 2016/2017
 Ředitelka Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace,
Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 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, překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky
stanovené právním předpisem (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví) ředitelka předškolního zařízení přijme pouze děti, které
jsou řádně očkovány podle stanovených pravidel očkování – potvrzení o
očkování vydává dětský lékař.
 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do
začátku povinné školní docházky
KRITÉRIA PŘIJETÍ
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
2) Děti podle věku k celodenní docházce
Doložka:
 Ředitelka přihlédne k důvodům zvláštního zřetele (zvláště závažné sociální
důvody, doložené odborem sociálních věcí a péče o dítě)
 Děti podle věku k polodenní docházce do výše volné kapacity
 Děti podle věku k omezené docházce do výše volné kapacity
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve
výše uvedeném pořadí 1) až 4).
Ve Vrčeni, dne 1. 4. 2016
Eva Beránková
ředitelka Mateřské školy Vrčeň

Prohlášení rodiče / zákonného zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte
……………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem byl/a před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Vrčeň, seznámen/a se všemi podmínkami a kritérii
přijímacího řízení.

Souhlas rodiče / zákonného zástupce
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve správním řízení

Prohlášení rodiče / zákonného zástupce
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s veškerými podmínkami přijímacího řízení a
je mi umožněn náhled do spisu přijímacího řízení, týkající se mého dítěte.

Ve Vrčeni, dne:
Rodič /zákonný zástupce : ………………………………
Jméno a příjmení - tiskacím

………………..
Podpis

Podpůrná bodová tabulka
pro potřeby ředitelky školy, k výroku rozhodnutí ohledně
přijetí či nepřijetí dítěte do Mateřské školy Vrčeň, ve sporných
případech rozhodování,
do výše kapacity školy pro zápis 2016 do běžných tříd školy.
Kritérium
Dovršení věku
dítěte, k 30. 9.
2016
Celodenní
docházka
Polodenní,
omezená

5 let a více
4 roky
3 roky
mladší 3 let

body
15
10
5
0
10
0

Průběžný součet
Doplňující podmínky
Sociální potřebnost dítěte ***
20
Specifické vzdělávací potřeby ** *
20
Průběžný součet podmínek
Celkem bodů
Součet kritérií a podmínek
*** osiřelé dítě
*** dítě, kterému v důsledku sociální situace hrozí sociální vyloučení,
což musí být doložitelné rodiči či sociální institucí
*** postižení rodiče, z kteréhož důvodu není plně schopen naplňovat
potřeby dítěte …
*** dítě samoživitele/samoživitelky/- ne nesezdané páry, vystupující
jako samoživitelé
*** závažné onemocnění rodiče

