ŠAFRÁNKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA NALŽOVSKÉ HORY
příspěvková organizace

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Nalžovské Hory pro školní rok 2020/2021
Podmínky pro přijetí dětí do Mateřské školy Nalžovské Hory
1) Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského
zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
2) Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020
předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle
než 90 dnů,
• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle
než 90 dnů,
• na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů,
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
➢ Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání
je považováno za přestupek.
➢ Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na dítě, kterému byl povolen
odklad školní docházky.
➢ Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
3) Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku a děti starší.
4) Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude přijato do mateřské školy
dítě tříleté a starší s trvalým pobytem ve školském obvodu spádových vesnic
Města Nalžovské Hory.

5) Zákonný zástupce dítěte poskytuje mateřské škole nezbytné údaje pro
zápis dítěte: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního
orgánu, jemuž je žádost určena – MŠ. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho
zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat. Zákonný zástupce předloží u zápisu do MŠ občanský průkaz a
rodný list dítěte.
6) Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad
o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
7) Pokud dítě, které má být přijato k plnění povinného předškolního
vzdělávání nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádových vesnic Města
Nalžovské Hory pro mateřskou školu, musí rodič prokazatelně doložit, že zde
dítě bydlí (např. nájemní smlouvou).
8) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním
řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších
případech.
Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Nalžovské Hory
1) Spádové děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání.
2) Děti s právem přednostního přijetí, tedy spádové děti, které dosáhly před
začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (do 31. 8.2020).
3) Děti na základě věku, docházky sourozence do mateřské školy,
zaměstnanosti rodičů, sociální situace dítěte.
Doplňující kritéria
Žádosti o přijetí dítěte může řešit ředitelka individuálně (ostatní případy).
V případě nenaplnění kapacity MŠ budou přijímány i děti mladší věku tří let.
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Nalžovské Hory byla stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2020/2021.
Nalžovské Hory 20. 2. 2020
Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy

