Mateřská škola Svinaře, okres Beroun

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Svinaře pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Svinaře, okres Beroun, Obecní 64, 267 28 Svinaře, stanovila
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 o přijetí
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 přednostně vždy přijato dítě rok před
nástupem povinné školní docházky.

III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské
školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2020.
1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2020)
děti narozené do 31. 8. 2014 a dříve
děti narozené do 31. 8. 2015
děti narozené do 31. 8. 2016
děti narozené do 31. 8. 2017
děti narozené do 31. 8. 2018

180 bodů
160 bodů
140 bodů
120 bodů
0 bodů

2. Trvalý pobyt dítěte
Svinaře, Halouny, Lhotka
Drahlovice, Hatě, Hodyně, Skuhrov1
trvalý pobyt mimo spádovou oblast

200 bodů
200 bodů
0 bodů

Při přijímání dětí z Obce Skuhrov (Drahlovice, Hatě, Hodyně, Skuhrov) se postupuje podle Smlouvy o spolupráci
uzavřené mezi Obcí Svinaře a Obcí Skuhrov dne 30. 6. 2008 (plnění smlouvy od 1. 9. 2008 do roku 2033).
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3. Den věku dítěte v roce
za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2020: 0,02 bodu.
Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě
shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.
O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Trvalý pobyt dítěte:
Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno
doložit oprávněním k pobytu na území ČR.
Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní
vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České
republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku.
Svinaře, 31. 3. 2020

Mgr. Marcela Koháková
ředitelka školy

