Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Dalovice
- směrnice
Ředitel ZŠ a MŠ Dalovice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování 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 k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona je vždy přednostně přijato dítě rok před
nástupem povinné školní docházky.
III.
V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným
lékařským prohlídkám a očkováním na základě předložení dokladu - očkovacího průkazu popř.
potvrzení lékaře.
IV.
V souladu s usnesením zřizovatele zařízení § 35 odst. 2 Zákona o obcích bude přednostně přijato
dítě, které má trvalý pobyt v obci a alespoň jeden z rodičů nebo zákonný zástupce má rovněž pobyt
v obci.
V.
Jestliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., řídí se ředitel při přijímání dětí do mateřské
školy z následně uvedenými kritérií:
1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci a jejichž alespoň jeden z rodičů nebo zákonný zástupce má
trvalý pobyt v obci.
2. Děti, které dovršily věk 3 let a jehož oba rodiče jsou zaměstnaní.
3. Děti, které dovrší věk 3 let ve školním roce kdy mají nastoupit do předškolního vzdělávání.
4. Sourozenci, kteří již navštěvují MŠ.
5. Opakované žádosti o přijetí (tj. děti neumístěné v minulém školním roce)
6. Ostatní žádosti
- docházka na 4 hod.
- docházka na 5 dní v měsíci,
- děti mladší 3 let
- dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
- sociální potřebnost dítěte
Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 3. 2013 a je závazná při rozhodování o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání.
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