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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Ředitelka základní školy a vedoucí učitelka mateřské školy v Tištíně stanovila následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě §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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let a starším, až do začátku
povinné školní docházky. Nejdříve však pro děti od 2 let.
K přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně na základě posouzení jejich
schopností účastnit se vzdělávacího programu školy, na základě volné kapacity a doporučení
dětského lékaře.
Podmínky pro přijetí 2 letých dětí :
- používání WC ( bez plenek )
- částečná samostatnost při jídle, sebeobsluze
- citová nezávislost na rodičích

Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů

1. Ředitelství školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o
- dítě ze zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně
registrující praktický lékař pro děti a dorost
- dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
- důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje nebo
prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ se bude vedoucí učitelka řídit kritérii
uvedenými v následující tabulce.

1. věk dítěte ( rozhodující je datum narození od nejstaršího po nejmladší ). Věk dítěte se hodnotí
k 1.září příslušného školního roku, přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského
zákona jsou přijaty děti rok před nástupem povinné školní docházky a děti s odloženou školní
docházkou.
2. trvalý pobyt na území Městyse Tištín a obce Koválovice – Osíčany. Trvalý pobyt dítěte a rodičů
v obci ke dni podání přihlášky se dokládá předložením rodného listu dítěte a občanským průkazem
rodičů dítěte. Změnu trvalého pobytu dítěte nebo rodičů je zákonný zástupce povinen oznámit
vedoucí učitelce MŠ do 8 dnů.
3. dítě žijící v neúplné rodině ( v rodině samoživitele ), úplnost rodiny se uvádí v přihlášce. Rodič je
k 1.září příslušného školního roku zaměstnán – tuto skutečnost doloží potvrzením zaměstnavatele
s datem nástupu do zaměstnání.
4. sourozenec dítěte v MŠ ( v případě žádosti o přijetí dítěte, které již má v MŠ sourozence a ten
bude do MŠ docházet i v dalším školním roce ).
5. opakované podání žádosti o přijetí ( zohledňuje se opakované podání žádosti, které nebylo
v minulém roce vyhověno ).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v MŠ
uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku
dítěte s předností předškoláků.
Pokud budou přijaty všechny děti do MŠ na základě uvedených kritérií na doplnění kapacity mohou
byt přijaty děti i s jiným místem trvalého pobytu v souladu s uvedenými kritérii.

Závěrečná ustanovení

1. Podle těchto kritérií se postupuje při přijímání dětí na školní rok 2017/2018.
2. V den přijímacího řízení, tj. dne 3.5.2017 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 10.30
hod. – 16.00 hod. stejnou váhu, v žádném případě nebude v den přijímacího řízení tvořeno pořadí
s přednostní výhodou k přijetí do MŠ v Tištíně.
3. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů má
zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke
školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.
4. Tato kritéria zveřejní vedoucí učitelka školy na vhodném místě v mateřské škole, na webových
stránkách školy. Úřad městyse zajistí jejich zveřejnění na internetových stránkách městyse.

V Tištíně dne : 1.4.2017

Mgr. Marcela Blumensteinová – ředitelka školy
Blanka Matoušková – vedoucí učitelka MŠ

