ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOUTONICE
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves, IČO 71294317
12. května 2017/čj. MŠ/KR/1

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Noutonice dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2017/2018.
1)

Obecná kritéria a podmínky, které stanovuje školský zákon1:
- předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let2, nejdříve však
pro děti od 2 let;
- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné;
- o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka může být
dlouhá max. 3 měsíce, rozhoduje ředitelka školy.

2)

Kritéria pro přijímání dětí v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu:
- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. dosáhnou
věku 5 let do 31.8 kalendářního roku, v němž probíhá zápis) a děti s odkladem
povinné školní docházky3:
10 bodů
- děti s trvalým pobytem v obci Lichoceves, které před zahájením školního roku
dosáhnou minimálně tří let věku:

5 bodů

- děti narozené v období od 31.8.2013 do 1.9.2012 (věk 4 roky):

4 body

- děti narozené v období od 31.8.2014 do 1.9.2013 (věk 3 roky):

3 body

Přijato bude dítě s vyšším součtem hodnotících bodů.
3)

Při přijímání k předškolnímu vzdělávání může být přihlédnuto k tomu, že u dítěte nastala
zvýšená sociální potřebnost v důsledku nepříznivé sociální situace. Při shodě součtu
hodnotících bodů může být výjimečně zohledněna výdělečná činnost rodiče/ů dítěte, která
se ale nezohledňuje v případě, že rodič je na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším
dítětem.

4)

Přijímané dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Při nástupu
dítěte do mateřské školy se předpokládá, že dítě alespoň částečně zvládá sebeobslužné
činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání a stravování4. Děti se speciálními vzdělávacími
potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností školy.

Mgr. Hana Hlinková
ředitelka školy
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Úplný popis Organizace předškolního vzdělávání viz § 34 školského zákona.
Změna školského zákona, kterou se zavádí předškolní vzdělávání od 2 let, je účinná od 1.9.2020.
3
Povinné předškolní vzdělávání dle školského zákona.
4
Např. nenosí plínky, používá toaletu, samo se nají (drží lžíci a umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu), pije z hrnečku a skleničky, umí si
umýt ruce mýdlem, obouvá a vyzouvá si obuv, ujde kratší vzdálenost a umí si říci, co chce a potřebuje.
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