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Ředitelka Mateřské školy Měnín (dále jen ředitelka) v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a 4
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění vydává tuto vnitřní směrnici, v níž stanovuje
kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ postupovat podle
těchto kritérií v případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání podaných
zákonnými zástupci dítěte překročí stanovenou kapacitu MŠ.

I.

Organizace předškolního vzdělávání

Ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu pro podání žádosti o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Měnín (dále jen MŠ) a zveřejní je
způsobem v místě obvyklým. Děti jsou přijímány vždy k začátku následujícího školního roku,
v případě volné kapacity školy i v jeho průběhu.
1. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou
let.
2. K předškolnímu vzdělávání se ze zákona přednostně přijímají děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky
(§ 34 odst. 4 školského zákona)
3. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění). Očkování dítěte potvrdí dětský lékař
v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
4. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě dosaženého počtu bodů, přičemž
přednostně jsou přijímány děti s vyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů, budou
starší děti přednostně přijaty před dětmi mladšími.
5. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obsahuje zkušební lhůtu z důvodu zjištění
schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
6. O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy.

II.

Stanovení kritérií

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní
docházky
30 bodů
2. Trvalý pobyt dítěte v obci Měnín a Otmarov
10 bodů
3. Děti s celodenní docházkou
9 bodů
4. Děti 4 leté k 1. září daného školního roku
8 bodů
5. Děti 3 leté k 1. září daného školního roku
6 bodů
6. Děti mladší 3 let k 1. září daného školního roku
1 bod

Pomocné kritérium – při rovnosti bodů bude datum narození dítěte (starší dítě má
přednost před mladším).

V Měníně 22.11.2016
Bc. Dagmar Tronečková, ředitelka školy

